บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2556

2

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
เงินลงทุนชัว่ คราว
8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6, 9
สิ นค้าคงเหลือ
10
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
6, 29.2
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
7
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
12
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
15
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

1,152,588,131
439,000,000
865,838,067
502,317,830
558,442,414
321,703,093
78,423,478
35,354,536
3,953,667,549

1,212,390,580
1,197,934,596
266,030,527
5,723,506
699,612,441
103,558,079
170,906,117
68,908,721
3,725,064,567

197,144,040
439,000,000
142,438,812
203,612,736
1,850,360
132,178
5,663,058
1,428,937
991,270,121

381,840,160
199,828,808
27,321,366
18,265,829
109,613,269
1,336,501
738,205,933

66,377,364
34,560,855
34,726,037
2,847,833,083
185,999,788
3,945,583
433,204,529
3,606,647,239
7,560,314,788

51,541,193
23,714,804
36,529,742
2,716,090,829
185,999,788
3,503,932
475,122,264
3,492,502,552
7,217,567,119

852,763,211
890,679
34,726,037
217,272,790
1,514,587
79,804,959
1,186,972,263
2,178,242,384

1,068,589,476
890,679
45,000,998
36,529,742
214,934,536
1,765,261
95,158,831
1,462,869,523
2,201,075,456

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
6, 18
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
19
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
20
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
21
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
23
จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

513,000,000
751,146,728

563,000,000
377,585,721

66,999,754

230,400,190

180,000,000
614,090,205
26,528,222
187,839,518
2,272,604,673

900,000,000
581,366,295
408,515,697
168,838,188
2,999,305,901

16,655,822
5,818,306
89,473,882

26,515,787
10,653,881
267,569,858

540,000,000
176,265,497
85,426,274
801,691,771
3,074,296,444

122,556,463
17,010,575
139,567,038
3,138,872,939

22,741,583
22,741,583
112,215,465

22,165,420
22,165,420
289,735,278

350,000,000
680,400,000

350,000,000
680,400,000

350,000,000
680,400,000

350,000,000
680,400,000

35,000,000
35,000,000
436,000,000
495,900,000
1,891,579,408
504,726,919
(122,135,142)
3,270,844,266 2,066,026,919
807,849,914
4,078,694,180 2,066,026,919
7,217,567,119 2,178,242,384

35,000,000
436,000,000
409,940,178
1,911,340,178
1,911,340,178
2,201,075,456

35,000,000
495,900,000
2,197,856,699
(146,016,079)
3,613,140,620
872,877,724
4,486,018,344
7,560,314,788

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

2554

13,360,120,520
-

12,997,353,851
-

1,739,509,550
174,679,454

1,777,049,611
120,698,429

16,508,157
72,663,167
89,171,324
13,449,291,844

9,716,793
149,678,318
159,395,111
13,156,748,962

568,802,185
53,769,923
2,833,801
12,080,591
35,879,715
673,366,215
2,587,555,219

771,465,580
39,077,376
9,512,894
7,543,106
6,250,175
833,849,131
2,731,597,171

8,626,457,709
2,200,320,598
555,630,711
54,383,945
11,436,792,963

7,845,545,225
1,967,471,146
609,787,053
7,361,472
10,430,164,896

1,486,919,150
159,978,196
137,006,675
1,783,904,021

1,607,865,838
164,195,049
145,803,170
1,917,864,057

2,012,498,881
18,532,191
2,031,031,072
(54,147,681)
1,976,883,391
(121,709,287)
(482,364,953)
1,372,809,151

2,726,584,066
5,903,773
2,732,487,839
(29,603,580)
2,702,884,259
(123,553,771)
(824,601,310)
1,754,729,178

803,651,198
803,651,198
803,651,198
(121,709,287)
(2,255,170)
679,686,741

813,733,114
813,733,114
(403,540)
813,329,574
(123,553,771)
689,775,803

915,804,278

1,043,398,752

679,686,741

689,775,803

ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย457,004,873
1,372,809,151

711,330,426
1,754,729,178
1.94

1.97

รายได้
รายได้จากการขาย
6
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การการตลาด
6
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
6, 11,12
รายได้ค่าบริ การ
6
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
6
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
6
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
24
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
12
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี
การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.62

2.98

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

1,372,809,151

1,754,729,178

679,686,741

689,775,803

(70,657,073)
(70,657,073)

106,117,487
106,117,487

-

-

1,302,152,078

1,860,846,665

679,686,741

689,775,803

867,302,666

1,118,977,054

679,686,741

689,775,803

ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย434,849,412
1,302,152,078

741,869,611
1,860,846,665

กาไรสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
1,976,883,391
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
242,217,430
รายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ(โอนกลับ)3,566,782
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(18,532,191)
กาไรจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน(1,942,235)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่8,484,163
มีตวั ตน
รายได้จากเงินปันผลรับ
โอนกลับสารองค่าเผื่อความเสี ยหายจากคดีความ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
72,075,007
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
83,219,237
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
371,639
ดอกเบี้ยรับ
(16,508,157)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
54,147,681
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
2,403,982,747
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
333,213,475
สิ นค้าคงเหลือ
(239,854,085)
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
5,723,506
ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
141,170,027
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
92,284,841
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
33,554,185
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
382,795,923
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
32,561,839
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
19,001,330
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(7,409,478)
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
(27,214,400)
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
3,169,809,910
ดอกเบี้ยรับ
15,391,211
จ่ายดอกเบี้ย
(53,985,610)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
18,006,716
จ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
(121,709,287)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1,100,504,158)
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
1,927,008,782
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2,702,884,259

803,651,198

813,329,574

258,957,638
(7,168,235)
17,822,450
(5,903,773)
(4,209,782)
29,716,264
(17,402,198)
34,202,739
4,481,706
(1,541,186)
(9,716,793)
29,603,580

36,343,094
(5,606,521)
(1,601,487)
48
(568,802,185)
2,343,013
371,639
(12,080,591)
-

32,540,849
(4,320,422)
29,669,937
(771,465,580)
(17,402,198)
4,006,686
2,303,255
(7,543,106)
403,540

3,031,726,669

254,618,208

81,522,535

(331,090,355)
(35,017,158)
9,482,675
(323,057,561)
(40,940,974)
(7,344,509)

58,820,942
(176,291,370)
(1,850,360)
103,752,413
(92,436)

13,634,750
73,929,575
(91,564,319)
449,439

(666,274)
177,865,902
108,568,060
(394,363)
(6,097,323)
2,583,034,789
9,207,706
(29,383,475)
38,987,361
(123,553,771)
(738,042,613)
1,740,249,997

(163,540,938)
(9,859,965)
(4,835,575)
(1,766,850)
58,954,069
10,649,645
18,006,716
(121,709,287)
(2,128,235)
(36,227,092)

(82,766,939)
4,260,873
4,161,575
(58,500)
3,568,989
7,296,790
(403,540)
12,173,757
(123,553,771)
(36,501)
(100,954,276)

บริษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
(439,000,000)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิม่ ขึ้น
(16,559,458)
รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
7,686,140
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุ4น,511,043
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
9,577,360
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(245,252,283)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
(384,851)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น
(123,677,056)
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
(803,099,105)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(50,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(180,000,000)
เงินปั นผลจ่าย
(894,851,997)
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
(22,125,066)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,146,977,063)
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(36,561,222)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
(59,628,608)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
1,212,390,580
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
(173,841)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
1,152,588,131
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(9,234,916)
โอนสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1,262,424
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5,005,173
สิ นทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึ้นจากการบันทึกต้นทุนการรื้ อถอน
12,979,613
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรเป็ นอุปกรณ์
59,747,420
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซื้อเงินลงทุนไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อยไปเป็ นส่วนที่เป็ นของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(21,023,711)
6,424,093
15,000,000
(502,400,659)
(791,656)
(133,679,227)
(636,471,160)

(439,000,000)
45,000,998
568,802,185
221,432,786
3,429,034
(19,745,716)
(228,711)
(2,985,763)
376,704,813

158,999,002
771,465,580
5,366,437
(6,126,185)
(622,756)
(958,838)
928,123,240

54,000,000
155,262,318
(1,014,527,195)

(525,000,000)

(472,500,000)

34,137,278
(771,127,599)
49,688,684
382,339,922
829,222,524

(525,000,000)
(184,522,279)
381,840,160

(472,500,000)
354,668,964
26,343,062

828,134
1,212,390,580

(173,841)
197,144,040

828,134
381,840,160

(117,446,625)
-

140,502
-

589,645
151,509,433

44,892,474

-

-

บริ ษทั ลานนารีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่าย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปันผลจ่าย
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้นจากการเพิม่ ทุนของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27
27

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ส่วนของผูม้ ี
กาไรสะสม
การแปลงค่า
รวม
รวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
จัดสรรแล้ว
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อานาจควบคุม
สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
35,000,000 429,000,000 1,327,680,656
(197,713,444)
(197,713,444)
2,624,367,212
559,516,931
(472,500,000)
(472,500,000)
-

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
350,000,000
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
###########
(472,500,000)

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
680,400,000
-

-

-

-

7,000,000
-

(7,000,000)
1,043,398,752

75,578,302

75,578,302

1,118,977,054

741,869,611

###########

-

-

-

-

-

-

-

-

(542,027,195)

(542,027,195)

350,000,000

680,400,000

35,000,000

436,000,000

1,891,579,408

(122,135,142)

(122,135,142)

3,270,844,266

48,490,567
807,849,914

48,490,567
###########

บริ ษทั ลานนารีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่าย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผลกระทบจากการชาระบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ทุนทีเรื่อออกและ
นหุน้
หมายเหตุ ชาระแล้ว
350,000,000
27
27

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
680,400,000
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ส่วนของผูม้ ี
กาไรสะสม
การแปลงค่า
รวม
รวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
จัดสรรแล้ว
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อานาจควบคุม
สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
35,000,000 436,000,000 1,891,579,408
(122,135,142)
(122,135,142)
3,270,844,266
807,849,914
(525,000,000)
(525,000,000)
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
###########
(525,000,000)

-

-

-

59,900,000
-

(59,900,000)
915,804,278
(24,626,987)

(48,501,612)
24,620,675

(48,501,612)
24,620,675

867,302,666
(6,312)

434,849,412
-

###########
(6,312)

-

-

-

-

-

-

-

-

(369,851,997)

(369,851,997)

350,000,000

680,400,000

35,000,000

495,900,000

2,197,856,699

(146,016,079)

(146,016,079)

3,613,140,620

30,395
872,877,724

30,395
###########

บริษทั ลานนารีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปั นผลจ่าย
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปั นผลจ่าย
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27
27

27
27

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
350,000,000
350,000,000
350,000,000
350,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่ วนเกิน
สารองตาม
สารอง
มูลค่าหุน้ สามัญ กฎหมาย
ทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
680,400,000 ######### ########## 199,664,375
- (472,500,000)
7,000,000
(7,000,000)
- 689,775,803
680,400,000 ######### ########## 409,940,178
680,400,000
680,400,000

#########
#########

##########
59,900,000
##########

409,940,178
(525,000,000)
(59,900,000)
679,686,741
504,726,919

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
###########
(472,500,000)
689,775,803
###########
###########
(525,000,000)
679,686,741
###########

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคื อการทําเหมื องแร่ ถ่า นหิ น ที่ อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริ ษทั

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
PT. Lanna Mining Services
บริ ษทั ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Harita Indonesia
PT. Citra Harita Mineral
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายถ่านหิ น

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุ ้นทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
ถือหุ ้นทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ถือหุ ้นทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ถือหุ ้นทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ การผลิตถ่านหิ นและบริ การ ถือหุ ้นทางตรงและมี
ท่าเทียบเรื อ
กรรมการร่ วมกัน
ลงทุนในโครงการต่างประเทศ ถือหุ ้นทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ

อินโดนี เซี ย

99.95

99.995

ไทย

75.75

75.75

อินโดนี เซี ย

65.00

65.00

อินโดนี เซี ย

55.00

55.00

อินโดนี เซี ย

55.00

55.00

-

100.00

สิ งคโปร์
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ชื่ อบริ ษทั

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ร่ วม
PT. Lanna Mining Services

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายถ่านหิ น

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุ ้นทางตรง

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2555
ร้อยละ

อินโดนี เซี ย

0.05

2554
ร้อยละ
0.005

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ

ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ช)

ส่ วนเกิ นของราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยตามส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ซ้ื อถูกรับรู้เป็ น “ค่าความนิ ยม” ซึ่ ง
แสดงแยกต่างหากในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความ
นิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงิ นเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เงิ นได้ - การได้รับ ประโยชน์จากสิ นทรั พย์ที่ ไม่ไ ด้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงิ นได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํา
มาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้จะมีผลทําให้กาํ ไรสะสมที่ยกมาต้นปี 2556 ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นประมาณ 71 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: เพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท)
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นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ งลงประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบตั ิทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
การขายถ่านหิ นจะถือตามนํ้าหนักถ่านหิ นที่ชง่ั ณ ต้นทางหรื อปลายทาง ส่ วนเพิ่มหรื อส่ วนลดของมูลค่า
ของถ่านหิ น เนื่องจากคุณภาพและนํ้าหนักถ่านหิ นจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
รายได้ ค่านายหน้ าและค่ าบริ การการตลาด
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การการตลาดรับรู้ ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศขาย
ถ่านหิ นให้แก่ผซู ้ ้ือซึ่งบริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั หาให้แล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่า บริ ก ารรั บ รู ้ ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริ ษ ทั ย่อยในต่างประเทศขายถ่า นหิ นที่ ผลิ ตจากแหล่ ง
สัมปทานของตนให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ ง ถึ ง กํา หนดจ่ า ยคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จากวันที่ ไ ด้ม าและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลู ก หนี้ ก ารค้า แสดงมู ล ค่า ตามจํา นวนมูล ค่า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ทั ฯบันทึ ก ค่ าเผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ราคาทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตหมายถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ ้ย
ในการผลิต
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และ
จะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสําหรับส่ วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ และสําหรับสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ ไ ด้รับ หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่า จะขายได้ต ามปกติ ข องธุ รกิ จหัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยอื่ นๆ ที่
จําเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
4.5 ต้ นทุนไร่ มันสํ าปะหลัง
ต้นทุนไร่ มนั สําปะหลังประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์มนั สําปะหลังและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นมันสําปะหลัง
ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ มันสําปะหลังจะให้ผลผลิต ต้นทุนไร่ มนั สําปะหลังแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถูก
ตัดจําหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน
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4.6 ต้ นทุนไร่ อ้อย
ต้นทุนไร่ ออ้ ยประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ออ้ ยและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นอ้อย ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ อ้อย
จะให้ผลผลิ ต ต้นทุนไร่ ออ้ ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่อพร้ อมเก็บเกี่ ยวตาม
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 10 ถึง 13 เดือน
4.7 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน

4.8 อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุน
การทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุ นของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ รวมถึ งต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย หรื อการบูรณะสภาพของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้ง หรื อการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
นั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
โรงย่อยถ่านหิ น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 10
16 - 30
15
4 - 30
3 - 10
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ส่ วนปรับปรุ งที่ดินของบริ ษทั
ย่อยในประเทศ และที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สําหรับการทําเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่ อมสิ้ นจากผลต่างของ
ต้นทุนและราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่ วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริ มาณสํารองของถ่านหิ น
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชี
4.10 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหน่ า ยและวิธีก ารตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนดัง กล่า วทุ กสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่ าตัด
จําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดซึ่ ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ มีอายุก ารให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเปิ ดหน้า ดิ นรอตัดบัญชี และค่า ใช้จ่า ยรอตัดบัญชี อื่น ตัดบัญชี เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตาม
สัดส่ วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริ มาณสํารองของถ่านหิ น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการต่างๆจะตัดจ่ายเมื่อเริ่ มมีการผลิต ในกรณี ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ จะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพ ย์ดังกล่ าว บริ ษทั ย่อยจะตัดจํา หน่ า ยสิ นทรัพย์น้ ันเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที
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4.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุน
การรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิ ดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนและบริ ษทั ฯไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.15 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ ย นได้รวมอยู่ในการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่
ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.17 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ

9

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์
ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่า ยให้แก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้งแรกในปี
2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลื อกรับรู้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู้ ณ วัน
เดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
ปี 2554
4.18 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู ้เมื่อบริ ษทั ย่อยมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั ย่อยจะได้รับ
เงิ นอุ ดหนุ นนั้นและบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขของเงิ นอุดหนุ นได้ บริ ษทั ย่อยแสดงเงิ น
อุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะ
รับรู ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื่ อม
ราคาที่ลดลง
4.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูก พันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.20 สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมือง
บริ ษทั ย่อยรับรู ้สาํ รองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองเมื่อบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณ
การต้นทุนการฟื้ นฟูและปรั บปรุ งสภาพเหมืองที่จะเกิ ดขึ้ น บริ ษทั ย่อยรับรู้ ประมาณการต้นทุนการ
ฟื้ นฟูสภาพเหมืองดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนโดยคิ ดจากประมาณการต้นทุ นการฟื้ นฟู
สภาพเหมืองของปริ มาณสํารองถ่านหิ นทั้งหมดต่อหน่วยคูณด้วยจํานวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวด
4.21 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
4.22 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิ ดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สําคัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจาก
ราคาตลาดที่ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่ า คงเหลื อเมื่ อเลิ ก ใช้ง านของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ย วข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่ าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้ม า ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้ง การเลื อกอัตราคิ ดลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมือง
ค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนและฟื้ นฟูสภาพเหมืองส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้ นสุ ดการทําเหมือง ในการ
ประมาณสํารองค่าใช้จ่ายดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุการให้ประโยชน์
ของเหมือง และอัตราเงินเฟ้ อ
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายการธุ รกิ จที่ สํา คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อถ่านหิ น
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การ
การตลาด
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ขายถ่านหิ น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ซื้อถ่านหิ น
ค่าขนส่งจ่าย
เงินปั นผลรับ

ขายถ่านหิ น
ซื้อถ่านหิ น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การ
การตลาด
รายได้ค่าบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าขนส่งจ่าย

2554

2555

2554

-

-

561,116,045

796,767,110
771,465,580

-

-

174,679,454
53,769,923
904,139

120,698,429
39,077,376
3,491,400

1,077,962,057

1,054,227,801

1,077,962,057

1,054,227,801

1,030,616,076
195,854,483
7,686,140

72,877,565
56,420,545
-

1,030,616,076
195,854,483
7,686,140

72,877,565
56,420,545
-

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสําหรับถ่านหิ นคุณภาพใกล้เคียงกัน
ราคาตลาดสําหรับถ่านหิ นคุณภาพใกล้เคียงกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่งเป็ นอัตราทัว่ ไปสําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้บุคคลภายนอก
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ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
72,435,686
72,435,686

66,024,871
66,024,871

72,435,686
28,093,867
100,529,553

66,024,871
19,411,544
85,436,415

บริ ษทั ร่ วม
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

87,030,477
87,030,477

-

87,030,477
87,030,477

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

45,000,998
45,000,998

841,672
841,672

799,920
799,920

841,672
841,672

205,589,726
799,920
206,389,646

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นค้ าแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ลดลงระหว่างปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
PT. Lanna Mining Services

45,000,998

(45,000,998)

(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
-

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั PT. Lanna Mining Services ซึ่ ง
เป็ นเงิ นกูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกัน มีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกิ น 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR
บวกร้อยละ 3 ต่อปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2555
171,761,766
19,217,766
190,979,532

2554
171,006,076
10,220,403
181,226,479

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
59,115,730
58,369,479
1,682,063
2,448,119
60,797,793
60,817,598

โครงการออมหุ น้ สําหรับพนักงาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิโครงการออมหุ ้นสําหรับ
พนักงาน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อ กํา หนด และเงื่ อนไขของโครงการดัง กล่ า วเป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯกํา หนด
โครงการดัง กล่ า วได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
และพันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย
รวม
หัก: เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระคํ้าประกัน
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
40,000
40,000
159,104,040
102,800,160

2555
196,134
1,180,769,361

2554
235,470
984,696,303

38,000,000
1,218,965,495

279,000,000
1,263,931,773

38,000,000
197,144,040

279,000,000
381,840,160

(66,377,364)
1,152,588,131

(51,541,193)
1,212,390,580

197,144,040

381,840,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงิ นฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และเงินลงทุนระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 3 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.05 ถึง 6.5 ต่อปี )
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีเงิ นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันจํานวน
ประมาณ 66 ล้านบาท (2554: 52 ล้านบาท) เพื่อเป็ นประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30.4
8.

เงินลงทุนชั่ วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ คราวในรู ปตัว๋ แลกเงิ นจํานวน 439 ล้านบาท ซึ่ งมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.1 - 3.5 ต่อปี และครบกําหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
2556

9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ งค้ างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ งค้ างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

72,435,686

66,024,871

93,537,697

80,268,618

72,435,686

66,024,871

93,537,697

80,268,618

789,436,267

1,122,974,899

39,882,124

112,528,986

789,436,267
861,871,953

1,122,974,899
1,188,999,770

39,882,124
133,419,821

112,528,986
192,797,604

1,939,903
347,246
1,678,965
3,966,114
865,838,067

7,740,922
631,885
562,019
8,934,826
1,197,934,596

6,991,856
924
347,246
1,678,965
9,018,991
142,438,812

5,167,797
983,503
631,885
248,019
7,031,204
199,828,808
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10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ถ่านหิ นและถ่านหิ นระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต - เอทานอล
วัตถุดิบ - กากนํ้าตาล
วัตถุดิบ - มันเส้น
วัสดุสิ้นเปลือง
พัสดุอะไหล่
รวม

ถ่านหิ น
รวม

2555
420,198,720
8,213,699
20,467,375
30,877,418
18,868,326
12,815,231
579,577
512,020,346

2554
151,408,078
31,080,344
7,097,086
29,040,479
45,479,802
7,515,339
545,133
272,166,261

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2555
2554
2555
2554
- 420,198,720 151,408,078
8,213,699
31,080,344
20,467,375
7,097,086
30,877,418
29,040,479
(9,702,516) (6,135,734)
9,165,810
39,344,068
12,815,231
7,515,339
579,577
545,133
(9,702,516) (6,135,734) 502,317,830 266,030,527

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
ราคาทุน
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2555
2554
2555
2554
203,612,736
27,321,366
203,612,736
27,321,366
-

(หน่วย: บาท)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2555
2554
203,612,736
27,321,366
203,612,736
27,321,366
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

PT. Lanna Mining Services
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
(มหาชน)
PT. Singlurus Pratama
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)
PT. Lanna Harita Indonesia
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)
PT. Citra Harita Mineral
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.
(จัดตั้งขึ้นในประเทศสิ งคโปร์)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2555
2554
2.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
800 ล้านบาท

2.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
800 ล้านบาท

7,950 ล้านเหรี ยญ
รู เปี ยะห์
8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
1,000 ล้านเหรี ยญ
รู เปี ยะห์
-

7,950 ล้านเหรี ยญ
รู เปี ยะห์
8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
1,000 ล้านเหรี ยญ
รู เปี ยะห์
9 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์

สัดส่วนของเงินลงทุน
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
99.95
99.995

ราคาทุน

(หน่วย: บาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับระหว่างปี
2555
2554

2555

2554

70,888,512

70,918,908

-

-

75.75

75.75

606,037,733

606,037,733

-

-

65.00

65.00

18,626,118

18,626,118

318,873,869

318,620,055

55.00

55.00

155,023,565

155,023,565

172,922,090

443,028,322

55.00

55.00

2,187,283

2,187,283

69,320,086

9,817,203

-

100.00

-

215,795,869

-

-

852,763,211

1,068,589,476

561,116,045

771,465,580
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บริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
บริ ษทั Lanna (Singapore) Pte. Ltd.
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิก
กิจการและชําระบัญชีบริ ษทั Lanna (Singapore) Pte. Ltd.
ในเดื อนมีนาคม 2555 บริ ษทั ฯได้รับคืนเงิ นลงทุนจากบริ ษทั Lanna (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นจํานวน
221.4 ล้านบาท และรับรู้กาํ ไรจากการคืนเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยจํานวน 5.6 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และได้ยื่นเอกสาร
การชําระบัญชีต่อหน่วยราชการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
บริ ษทั PT. Lanna Mining Services
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้บริ ษทั ฯขายหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั PT. Lanna Mining Services จํานวน 9 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 219.81 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา รวมเป็ น
เงิ น 1,978 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาหรื อเที ยบเท่าประมาณ 0.06 ล้านบาท ให้แก่ บริ ษทั United Bulk
Shipping Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ทําให้อตั ราส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ
99.995 เป็ นร้อยละ 99.95 ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนแห่ง
ประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งกําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นในบริ ษทั PT. Lanna Mining Services ต้องถือหุ ้นอย่างตํ่า
จํานวน 1,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้โอนขายหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่บริ ษทั United Bulk
Shipping Pte. Ltd. แล้ว
บริ ษทั PT. Citra Harita Mineral
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิก
กิจการและชําระบัญชีบริ ษทั PT. Citra Harita Mineral ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซี ย การจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน
ปี 2556
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2555
2554

United Bulk Shipping Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสิ งคโปร์)
รวม

1 แสนเหรี ยญ
สิ งคโปร์

1 แสนเหรี ยญ
สิ งคโปร์

สัดส่วนเงินลงทุน
2555
2554
ร้อยละ ร้อยละ
49

49

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2555
2554
34,560,855
34,560,855

23,714,804
23,714,804

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

วิธีราคาทุน

890,679
890,679

2554
890,679
890,679

12.2 ส่ วนแบ่งกําไรและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและรับรู ้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

ชื่อบริ ษทั
United Bulk Shipping Pte. Ltd.

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
18,532,191
5,903,773

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
7,686,140
-

ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั United Bulk Shipping Pte. Ltd. สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากงบการเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแห่งนั้น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่างบการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจัดทําขึ้นจะให้ผลที่ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแห่งนั้น
20

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

บริ ษทั
United Bulk Shipping
Pte. Ltd.

ทุนเรี ยกชําระ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
1 แสน
1 แสน
เหรี ยญ
เหรี ยญ
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
164
134

หนี้สินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
100
90

รายได้รวมสําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1,219
151

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรสําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
38
12
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13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
37,496,182
39,299,887
(1,200,293)
(1,200,293)
(1,569,852)
(1,569,852)
34,726,037
36,529,742

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้
ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
จําหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
36,529,742
37,552,650
(1,803,705)
(1,022,908)
34,726,037
36,529,742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นที่ดินของเหมืองป่ าคา
ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีรวมจํานวนประมาณ 34.7 ล้านบาท (2554: 36.5 ล้านบาท) บริ ษทั ฯกําลังพิจารณาที่
จะใช้ประโยชน์และ/หรื อโอนขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้กบั บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สําหรับที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ ดินส่ วนที่เหลื ออยู่บางส่ วน ซึ่ งบริ ษทั ฯคาดว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวตํ่ากว่ามูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้ในบัญชี
แล้วจํานวนประมาณ 1.6 ล้านบาท (2554: 1.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 48.8
ล้านบาท (2554: 51.3 ล้านบาท) บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรม
ที่ดิน
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ดิน

สิ นแร่

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

339,983,404
(5,747,461)
251,618
334,487,561
3,269,365
8,851,274
(173,137)
346,435,063

71,683,073
(2,843,631)
68,839,442
(3,794,379)
65,045,063

78,326,592
188,551
5,747,461
812,241
85,074,845
12,324,397
4,225,222
(558,900)
101,065,564

(หน่วย: บาท)

อาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

93,744,759
1,458,581
171,167,044
668,216
267,038,600
15,142,676
(1,685,174)
36,247,736
(797,322)
315,946,516

1,106,200,683
30,253,165
(12,701,803)
13,131,517
15,676,228
1,152,559,790
21,509,128
(18,207,033)
1,018,188,970
(8,991,500)
2,165,059,355

68,535,220
14,311,309
(4,130,905)
3,968,854
1,777,296
84,461,774
10,795,200
(4,392,234)
2,475,116
(1,386,391)
91,953,465

65,118,791
2,992,573
(14,951,368)
619,498
53,779,494
811,100
(3,275,551)
119,500
(459,559)
50,974,984

1,190,253,070 3,013,845,592
304,402,102
353,606,281
(493,709)
(35,121,416)
(188,267,415)
31,347,753
31,347,753
(15,000,000)
(15,000,000)
1,304,966
21,110,063
1,323,546,767 3,369,788,273
235,048,808
298,900,674
(6,188,223)
(37,542,594)
(1,076,375,415)
(6,267,597)
9,639,142
9,639,142
(9,577,360)
(9,577,360)
(4,425,397)
(16,792,206)
471,668,322 3,608,148,332

รวม
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สิ นแร่

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

-

71,683,073
-

19,475,717
2,354,178

20,133,221
10,772,376

377,482,312
68,870,167

47,534,150
10,599,563

43,300,563
5,916,696

-

579,609,036
98,512,980

-

(2,843,631)
68,839,442
-

812,241
22,642,136
2,577,234

188,060
31,093,657
12,130,072

(12,244,963)
581,713
7,157,876
441,847,105
108,315,954

(3,917,342)
(581,713)
1,099,585
54,734,243
12,782,493

(14,761,277)
84,879
34,540,861
4,842,891

-

(33,767,213)
9,342,641
653,697,444
140,648,644

-

(3,794,379)
65,045,063

(558,900)
24,660,470

(207,872)
11,581
(162,958)
42,864,480

(17,298,790)
(6,386)
(4,163,274)
528,694,609

(4,138,046)
(5,195)
(754,873)
62,618,622

(2,856,138)
(95,609)
36,432,005

-

(28,295,225)
(5,735,614)
760,315,249

334,487,561

-

62,432,709

235,944,943

710,712,685

29,727,531

19,238,633

1,323,546,767

2,716,090,829

346,435,063

-

76,405,094

273,082,036

1,636,364,746

29,334,843

14,542,979

471,668,322

2,847,833,083

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ปี 2554 (จํานวน 59 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
ปี 2555 (จํานวน 104 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร)

รวม

98,512,980
140,648,644
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ปี 2554 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
ปี 2555 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

อาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง

(หน่วย: บาท)

ที่ดิน

สิ นแร่

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

180,000,000
180,000,000
180,000,000

71,683,073
(2,843,631)
68,839,442
(3,794,379)
65,045,063

15,609,693
188,551
15,798,244
12,324,398
28,122,642

4,120,000
835,716
4,955,716
388,852
5,344,568

88,890,477
1,700,085
(645,141)
89,945,421
93,064
(10,146,125)
152,000
80,044,360

21,622,193
3,832,751
(1,548,035)
781,835
24,688,744
3,138,548
(1,385,373)
26,441,919

28,296,399
6,727
(14,158,000)
14,145,126
(2,046,598)
12,098,528

781,835
152,000
(781,835)
152,000
3,736,772
(152,000)
3,736,772

411,003,670
6,715,830
(19,194,807)
398,524,693
19,681,634
(17,372,475)
400,833,852

-

71,683,073
-

3,572,012
2,354,178

606,180
230,499

63,714,885
12,430,535

17,683,996
2,166,523

26,912,673
1,290,830

-

184,172,819
18,472,565

-

(2,843,631)
68,839,442
-

5,926,190
2,577,235

836,679
252,673

(641,510)
75,503,910
11,730,077

(1,412,098)
18,438,421
2,677,751

(14,157,988)
14,045,515
81,802

-

(19,055,227)
183,590,157
17,319,538

-

(3,794,379)
65,045,063

8,503,425

1,089,352

(10,146,109)
77,087,878

(1,361,549)
19,754,623

(2,046,596)
12,080,721

-

(17,348,633)
183,561,062

180,000,000
180,000,000

-

9,872,054
19,619,217

4,119,037
4,255,216

14,441,511
2,956,482

6,250,323
6,687,296

99,611
17,807

152,000
3,736,772

214,934,536
217,272,790

รวม

18,472,565
17,319,538
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บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของโรงงานเอทานอลสายผลิต
ที่ 2 ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวนประมาณ 1,175.9 ล้านบาท (2554: 9.2 ล้านบาท)
ไปคํ้าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 19
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้บนั ทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์ระหว่างก่ อสร้างและ
ติดตั้ง โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง (บาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

2555

2554

9,639,142
4.31

31,347,753
3.53

ในปี 2554 บริ ษทั ย่อยได้รับเงิ นสนับสนุ นตามสัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในอัตรา
ร้อยละ 75 ของวงเงิ นที่ขอรับการสนับสนุ นเป็ นจํานวนเงิ น 15 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555
บริ ษทั ย่อยได้รับเงิ นสนับสนุ นงวดสุ ดท้ายในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุ นเป็ น
จํานวนเงิน 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับ
หนึ่งในวงเงินไม่เกิน 15.3 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อย
ได้รับเงินสนับบสนุนงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากสัญญาดังกล่าว
เป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก
ฉบับหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม
2556 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุ นจาก
สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับเงิ น
สนับสนุนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
135 ล้านบาท (2554: 131 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 49 ล้านบาท 2554: 56 ล้านบาท)
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
โอนจากงานระหว่างทํา
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555

8,862,740
791,656
(9,250)
65,114
9,710,260
589,435
1,262,424
(1,735,618)
(20,768)
9,805,733

3,485,131
622,756
(9,250)
4,098,637
433,295
(410,093)
4,121,839

4,948,908
1,201,555
(9,249)
65,114
6,206,328
1,408,311
(1,733,721)
(20,768)
5,860,150

1,781,183
561,442
(9,249)
2,333,376
683,921
(410,045)
2,607,252

3,503,932

1,765,261

3,945,583

1,514,587
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
แสดงยอดสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว

ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิ น
อินโดนีเซีย
ค่าใช้จ่ายเปิ ดหน้าดิน
ค่าตอบแทนการให้บริ การรับโอน
รอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักร
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
323,812,576
13,952,831

298,394,403
19,209,561

-

-

73,435,362
22,003,760
433,204,529

91,774,997
59,747,420
5,995,883
475,122,264

73,435,362
6,369,597
79,804,959

91,774,997
3,383,834
95,158,831

100,160,475

159,243,103

18,339,635

13,506,842

สั ญญารับโอนค่ าตอบแทนการให้ บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya
เมื่ อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญารั บโอนค่าตอบแทนจากการให้บริ การของ PT. Indocoal
Pratama Jaya (IPJ) ในแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) สําหรับถ่านหิ นจํานวน 15 ล้านตัน
แรกในอัตราตันละ 0.75 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามสัญญา Service Agreement ที่กาํ หนดให้ IPJ ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการให้บริ การจํานวน 0.75 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจําหน่ายจากแหล่ง
SGP
IPJ ได้ทาํ สัญญาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ที่ให้การสนับสนุ นการเงิ นแก่ IPJ รายหนึ่ ง โดย IPJ ตกลงจะจ่าย
ค่าตอบแทนการให้บริ การที่ได้รับจาก SGP ตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหนี้ รายนั้นในอัตราตันละ 0.75
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาสําหรับถ่านหิ นจํานวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตและจําหน่ายจากแหล่งสัมปทาน SGP
เจ้าหนี้รายดังกล่าวตกลงโอนการรับค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เจรจาตกลง
รั บโอนค่ าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่ าวในราคา 3.75 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่ า
ประมาณ 118.3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็ นเงิ นก้อนครั้งเดียว โดยค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าวจะตัด
จําหน่ ายตามปริ มาณถ่านหิ นที่ขายได้จากแหล่ง SGP ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เริ่ มตัดจําหน่ายค่าตอบแทนจากการ
ให้บริ การดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2552
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17. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรู ปตัว๋ สัญญา
ใช้เงินจํานวน 513 ล้านบาท (2554: 563 ล้านบาท) ซึ่ งถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน และคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.95 - 4.85 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.8 - 6.63 ต่อปี ) โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน
150 ล้านบาท (2554: 150 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2555
2554
841,672
799,920
711,903,236 341,398,119
17,136,298
15,518,577
1,341,342
10,780,842
19,924,180
9,088,263
751,146,728 377,585,721

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
841,672
799,920
62,774,927
21,053,121
- 205,589,726
1,976,435
2,329,332
525,563
589,645
881,157
38,446
66,999,754 230,400,190

19. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
720,000,000 900,000,000
(180,000,000) (900,000,000)
540,000,000
-

29

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทําสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ ง
เพื่อกูย้ มื เงินในวงเงินจํานวน 900 ล้านบาท สําหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2
และซื้ อเครื่ องจักรสําหรับโครงการ เงินกูย้ ืมนี้ คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี สําหรับสองปี
แรก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้ อยละ 2.1 ต่อปี สําหรับปี ที่สามถึงปี ที่เจ็ด เงิ นกูย้ ืมนี้ มี
กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชําระคืนเป็ นรายงวดทุก 6
เดื อน จํานวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดชําระคืนตั้ง แต่เดื อนมีนาคม 2555 ถึ งเดื อน
ตุลาคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุใน
สัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระ
หนี้ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุน้ หลักของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําหนังสื อให้แก่ธนาคาร
ผูใ้ ห้กูเ้ พื่อแสดงความจํานงในการสนับสนุ นทางการเงินตามสัดส่ วนการถือหุ ้นต่อภาระหนี้ สินของ
บริ ษทั ย่อยในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกู้
เมื่ อวันที่ 15 กุ ม ภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ป รั บ ลดอัตราดอกเบี้ ย ช่ วงเดื อนมี นาคม 2555 ถึ ง เดื อ น
ธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม
หลักประกันโดยการจดจํานองที่ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX
บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิ นตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กูไ้ ด้มีหนังสื อ
ผ่อนปรนเงื่ อนไขเรื่ องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 ให้บริ ษทั ย่อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามลําดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี ทั้งจํานวน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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20. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(สิ นทรัพย์)หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2555
2554
122,556,463 84,701,109
36,851,703 20,270,037
7,381,305
6,313,185
(7,409,478)
(394,363)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
22,165,420 18,217,234
1,860,563
1,609,685
797,955
724,265
(1,766,850)
(58,500)

27,841,999
7,467,744
151,773
(10,956,495)
4,046,978
176,265,497 122,556,463

(315,505)
22,741,583

1,757,914
(85,178)
22,165,420

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
36,851,703 20,270,037
7,381,305
6,313,185

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,860,563
1,609,685
797,955
724,265

27,841,999

7,467,744

(315,505)

1,757,914

72,075,007

151,773
34,202,739

2,343,013

(85,178)
4,006,686

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
490,139
422,495
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
71,584,868 33,780,244

2,343,013

4,006,686

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในปี
(สิ นทรัพย์)หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู ้
ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.6
3.6

2555
(ร้อยละต่อปี )
3.6 - 6

2554
(ร้อยละต่อปี )
3.6 - 7

6-9

6-9

6-7

6-7

0 - 22

0 - 10

0 - 10

0 - 10

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และสองปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
176,265,497
22,741,583
122,556,463
22,165,420
84,701,109
18,217,234

(หน่วย: บาท)
การปรับปรุ งตามประสบการณ์ที่เกิด
จากหนี้สินโครงการ
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2,184,033
756,184
1,757,914
755,350
-

21. สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรื้อถอน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สํารองค่าฟื้ นฟู
สภาพเหมือง
17,721,125
4,481,706
(6,097,323)
905,067
17,010,575
83,219,237
(27,214,400)
(568,751)
72,446,661

งบการเงินรวม
สํารองต้นทุนใน
การรื้ อถอน
12,979,613
12,979,613

(หน่วย: บาท)

รวม
17,721,125
4,481,706
(6,097,323)
905,067
17,010,575
96,198,850
(27,214,400)
(568,751)
85,426,274
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22. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุ มตั ิ
จากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่ ง กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงิน 5.9 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ 4.2 ล้านบาท (2554:
5.6 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ 4 ล้านบาท)
23. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
2,636,177,345 2,770,039,993 1,663,210,520 1,504,382,800
824,400,195 839,859,285
-

ซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(259,294,286)
53,904,766 (176,291,370)
ค่าเปิ ดหน้าดินและขุดถ่านหิ น
4,156,869,323 2,293,293,148
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ
1,106,398,862 1,133,618,030
ค่าระวางเรื อและค่าขนส่งสิ นค้า
869,365,728 756,581,292 100,915,112
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
242,217,430 258,957,638
36,343,094
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
218,395,346 217,464,260
35,929,110
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
190,979,532 181,226,479
60,797,793
ค่าไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง
129,080,534 145,077,179
6,719,058
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
119,686,413
48,644,431
6,054,063
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
54,383,945
7,361,472
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
8,484,163
29,716,264
48
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
17,822,450
-

103,483,038
103,743,228
32,540,849
34,762,483
60,817,598
6,208,890
8,651,274
29,669,937
-
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25. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
1. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

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

2. สิ ทธิ ประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิ ติบุค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ได้จากการประกอบ
8 ปี
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการ (จะหมดอายุใน
นั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ ง
วันที่
ได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิ ติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่ อเสี ยภาษี เ งิ น ได้ตลอด 30 มกราคม 2556)
ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษี
5 ปี
เงินได้ไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บวัตถุดิบ วัสดุ จาํ เป็ นและของที่ใช้ในการผลิ ต
1 ปี
เพื่อการส่งออก นับจากวันที่นาํ เข้าครั้งแรก
3. วันเริ่ มมีรายได้
31 มกราคม 2548

8 ปี
(จะหมดอายุใน
วันที่
1 เมษายน 2563)
5 ปี

1 ปี
2 เมษายน 2555

บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
2555
รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,330,432,416
19,432,209
1,349,864,625

(หน่วย: บาท)
2554
1,017,161,766
81,052,164
1,098,213,930
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26. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
915,804,278 1,043,398,752
350,000,000
350,000,000
2.62
2.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
679,686,741 689,775,803
350,000,000 350,000,000
1.94
1.97

27. เงินปันผล
เงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นดังนี้
บริษัทฯ
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลประจําปี 2554 ที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
17 เมษายน 2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
สําหรับปี 2555
วันที่ 15 ตุลาคม 2555
รวม
2554
เงินปั นผลประจําปี 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
18 เมษายน 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
สําหรับปี 2554
วันที่ 14 ตุลาคม 2554
รวม

(หน่วย: บาท)

เงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้

วันที่จ่ายเงินปั นผล

350,000,000

1.00

2 พฤษภาคม 2555

175,000,000

0.50

14 พฤศจิกายน 2555

525,000,000

1.50

192,500,000

0.55

4 พฤษภาคม 2554

280,000,000

0.80

16 พฤศจิกายน 2554

472,500,000

1.35

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ยังมีมติอนุ มตั ิเห็นชอบให้จดั สรรกําไรสะสมเพื่อกันไว้เป็ น
สํารองทัว่ ไปจํานวน 59.9 ล้านบาท (2554: 7 ล้านบาท)
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บริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
PT. Singlurus Pratama

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
ครั้งที่ 2 สําหรับปี 2554 วันที่ 19 มกราคม 2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
ครั้งที่ 3 สําหรับปี 2554 วันที่ 6 มิถุนายน 2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
รวม
2554
เงินปั นผลประจําปี 2553

ที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2554 วันที่ 23 ธันวาคม 2554
รวม

เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปั นผล

7,950,000

1,000

26 มกราคม 2555

3,975,000

500

26 พฤศจิกายน 2555

3,975,000

500

27 ธันวาคม 2555

15,900,000

2,000

7,950,000

1,000

28 มิถุนายน 2554 และ
22 กรกฎาคม 2554

7,950,000

1,000

27 ธันวาคม 2554

15,900,000

2,000

ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้รับเงิ นปั นผลในอัตราร้ อยละ 65 เป็ นจํานวนเงิ น 10.3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 318.9 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ
63.8 ล้านบาท (2554: เงิ นปั นผลจํานวน 10.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 318.6 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 63.7 ล้านบาท)
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PT. Lanna Harita Indonesia

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 2 สําหรับปี 2555
รวม

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2555

2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 4 สําหรับปี 2553
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 2 สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 3 สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 4 สําหรับปี 2554
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2554

เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปั นผล

5,600,000

700

25 มิถุนายน 2555

2,400,000

300

25 มิถุนายน 2555

2,000,000

250

21 ธันวาคม 2555

10,000,000

1,250

6,400,000

800

24 มกราคม 2554

1,600,000

200

14 มีนาคม 2554

6,400,000

800

6 มิถุนายน 2554

6,000,000

750

21 กันยายน 2554

6,000,000

750

14 ธันวาคม 2554

26,400,000

3,300

ในระหว่า งปี ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัทฯได้รั บเงิ นปั นผลในอัตราร้ อยละ 55 เป็ นจํา นวนเงิ น 5.5 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 172.9 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ
13 ล้านบาท (2554: เงินปั นผลจํานวน 14.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 443 ล้านบาทโดย
บริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 33.2 ล้านบาท)
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PT. Citra Harita Mineral

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1 สําหรับปี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
2554
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 2 สําหรับปี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
2554
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1 สําหรับปี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
2555
รวม
2554
เงินปั นผลประจําปี
2553
รวม

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
เงินปั นผล
จ่ายต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปั นผล

2,000,000

2,000

1 มิถุนายน 2555

1,600,000

1,600

26 กรกฎาคม 2555

400,000

400

9 ตุลาคม 2555

4,000,000

4,000

600,000

600

600,000

600

19 สิ งหาคม 2554

ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ฯได้รับ เงิ นปั นผลในอัตราร้ อยละ 55 เป็ นจํา นวนเงิ น 2.2 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 69.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ
13.9 ล้านบาท (2554: เงินปั นผลจํานวน 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 9.8 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 2 ล้านบาท)
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28. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักในปั จจุบนั คื อ ผลิ ตถ่านหิ นและเอทานอล และมีส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ที่ดาํ เนิ นงานในประเทศไทยและประเทศ
อินโดนี เซี ย ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ น
ดังต่อไปนี้

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้น
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับปี

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ธุรกิจถ่านหิ นในประเทศ
2555
2554
451,640,280
271,166,789
1,726,602,104 1,929,907,667
2,178,242,384 2,201,074,456

(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุ รกิจถ่านหิ นในประเทศ
ธุ รกิจถ่านหิ นในต่างประเทศ
ธุ รกิจเอทานอล
การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน
รวม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
1,739,509,550 1,777,049,611 10,270,746,345 10,122,090,310 1,349,864,625 1,098,213,930
- 13,360,120,520 12,997,353,851
228,449,377 159,775,805
- 796,767,110
- (228,449,377) (956,542,915)
1,967,958,927 1,936,825,416 10,270,746,345 10,918,857,420 1,349,864,625 1,098,213,930 (228,449,377) (956,542,915) 13,360,120,520 12,997,353,851
481,039,777 328,959,578 4,191,866,919 4,932,600,343 279,449,348 36,400,024 (218,693,233) (146,151,319) 4,733,662,811 5,151,808,626
89,171,324
159,395,111
18,532,191
5,903,773
(2,200,320,598) (1,967,471,146)
(555,630,711) (609,787,053)
(54,383,945)
(7,361,472)
(54,147,681)
(29,603,580)
(121,709,287) (123,553,771)
(482,364,953) (824,601,310)
(457,004,873) (711,330,426)
915,804,278 1,043,398,752

ธุรกิจถ่านหิ นในต่างประเทศ
2555
2554
1,060,861,690
771,235,408
2,598,171,495 2,739,624,891
3,659,033,185 3,510,860,299

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจเอทานอล
อื่น ๆ
2555
2554
2555
2554
2,292,391,208 2,314,188,019
4,818,849
4,818,849
110,481,194
102,302,348
225,348,137
2,402,872,402 2,416,490,367
4,818,849
230,166,986

การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน
2555
2554
(684,652,032) (1,141,024,989)
(684,652,032) (1,141,024,989)

รวม
2555
3,809,712,027
3,750,602,761
7,560,314,788

2554
3,361,409,065
3,856,158,054
7,217,567,119

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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29. สั ญญาและข้ อตกลงทีส่ ํ าคัญ
29.1 ในปี 2541 บริ ษทั PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิ ทธิ ตามสัญญา Coal Contract of Work
(“CCOW”) จากรั ฐบาลอิ น โดนี เ ซี ย ในการสํ า รวจ ขุด และจํา หน่ า ยถ่ า นหิ น ในอํา เภอซามาริ น ดา
(Samarinda) และอําเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมนั ตันตะวันออก ประเทศอินโดนี เซี ย บนพื้นที่
สํารวจประมาณ 30,018 เฮคตาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสําหรับค่าสิ ทธิ
และค่าสํารวจตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
29.2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อขายถ่านหิ นจํานวน 2 ล้านตัน จาก Saraburi Resources
Pte. Ltd. แห่งประเทศสิ งคโปร์ (ซึ่ งได้รับสิ ทธิ์ ในการจําหน่ายถ่านหิ นจาก PT. Saraburi Batu Hitum
แห่ ง ประเทศอิ นโดนี เซี ย ) สัญญาซื้ อขายถ่ านหิ นมี ก าํ หนดส่ ง มอบประมาณ 2 ปี โดยบริ ษ ทั ฯต้อง
จ่ายเงินค่าซื้ อถ่านหิ นล่ วงหน้าให้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จํานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินค่าซื้ อถ่านหิ นล่วงหน้างวดแรกจํานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า
63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จะจ่ายคืนเงินค่าถ่านหิ นที่
บริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้า โดยให้บริ ษทั ฯหักจากเงิ นค่าถ่านหิ นที่ส่งมอบตันละ 2 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
จนกว่าจะครบจํานวนเงินค่าถ่านหิ นที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ส่ วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่ระบุใน
สัญญา ทั้งนี้ มี PT. Saraburi Batu Hitum และกรรมการของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จํานวน 2
ท่านเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา นอกจากนี้ ยงั มีผถู้ ือหุ ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum ได้
นําหุ ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum จํานวน 3,000 หุ ้นและผูถ้ ือหุ ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd.
ได้นาํ หุ ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จํานวน 10,000 หุ ้น มาวางเป็ นหลักประกัน (Share
Charge) การปฎิบตั ิตามสัญญาด้วย
Saraburi Resources Pte. Ltd. จะต้องเริ่ มส่ งมอบถ่านหิ นงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2552 แต่ไม่
สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯจึงฟ้ องร้องเพื่อดําเนิ นคดีกบั Saraburi Resource
Pte. Ltd. และผูค้ ้ าํ ประกัน โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการแห่ ง SIAC ได้มีคาํ
ตัดสิ นให้ Saraburi Resource Pte. Ltd. จ่ายคืนเงิ นค่าถ่านหิ นจ่ายล่วงหน้าจํานวน 2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา พร้ อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่บริ ษทั ฯ และเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2555 ศาล
แพ่งประเทศสิ งคโปร์ ได้ตดั สิ นให้ผูค้ ้ าํ ประกันร่ วมกันจ่ายเงินคืนค่าถ่านหิ นล่ วงหน้าจํานวน 2 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ SIBOR+3.5 ต่อปี และค่าใช้จ่ายให้แก่บริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯยังคงตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับเงินจ่าย
ล่วงหน้าเต็มจํานวน
29.3 ในปี 2540 บริ ษทั PT. Singlurus Pratama ได้รับสิ ทธิ ตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”)
จากรัฐบาลอิ นโดนี เซี ยในการสํารวจ ขุดและจําหน่ ายถ่านหิ น ในอําเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมนั ตัน
ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซี ย บนพื้นที่สํารวจประมาณ 24,760 เฮคตาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจาก
วันที่ บริ ษทั ย่อยเริ่ ม ดํา เนิ นการผลิ ตถ่ านหิ น บริ ษ ทั ย่อยต้องจ่ายค่า ตอบแทนสํา หรั บค่า สิ ท ธิ และค่ า
สํารวจตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซี ยให้เริ่ มผลิตถ่านหิ นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
40

29.4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั PT. Singlurus Pratama ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การการตลาดและบริ การให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้า นเทคนิ ค กับ บริ ษ ัท ฯและสั ญ ญารั บ บริ ก ารกับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศ
อินโดนีเซี ย โดยค่าบริ การดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์และอัตราตามที่ระบุในสัญญา
30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ รายจ่ า ยฝ่ าย
ทุนเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 109.2 ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นเงิน 125.8 ล้านบาท ที่เกี่ ยวข้องกับ
การก่อสร้ างท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ฯ ระบบผลิตก๊าซชี วภาพ และโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิ ต
ที่ 2 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย (2554: 45.5 ล้านบาท และ 0.6 ล้านยูโร รวมเป็ น
เงิน 70.4 ล้านบาท)
30.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและบริ การ
อื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่
ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าว ดังนี้
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
44
29
35
31

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
10
10
14
23

30.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการและสั ญญาซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับบริ การที่เกี่ยวข้องกับการบริ การจ้างรักษา
ความปลอดภัย การบริ การดูแลรักษารถยนต์ และบริ การอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึ ง 5 ปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาบริ การดังกล่าว ดังนี้
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2
2
3
4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2
2
3
4
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ข)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาด้านเหมืองแร่
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย และอื่น ๆ เป็ นจํานวนเงิน 1.6 ล้านบาท (2554: 1.7 ล้านบาท)
และ เฉพาะของบริ ษทั ฯ 0.5 ล้านบาท (2554: 0.5 ล้านบาท)

ค)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อถ่านหิ นกับบริ ษทั แห่งหนึ่งในต่างประเทศโดยราคา คุณภาพ
ถ่านหิ น และปริ มาณการซื้อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ง)

บริ ษทั ย่อยในประเทศได้ทาํ สัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และ
สามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่ งอัตราซื้อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

จ)

บริ ษทั ย่อยในประเทศมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากนํ้าตาลซึ่ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และ
จะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่ มมีการซื้ อขายในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อขาย 3 ปี แรกเป็ นไป
ตามอัตราที่ ระบุในสัญญา ส่ วนปี ที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะ
ตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณการซื้ อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ฉ)

บริ ษทั ย่อยในประเทศมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิ ต
เอทานอลสายการผลิตที่ 2 จํานวนเงิน 2.7 ล้านบาท (2554: 2.7 ล้านบาท)

30.4 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี หนัง สื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 16.9 ล้านบาท และ 18,337.8 ล้านรู เปี ยะห์ และเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯ 0.4 ล้านบาท (2554: 5.5 ล้านบาท 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 3,693 ล้านรู เปี ยะห์
และเฉพาะของบริ ษทั ฯ 0.4 ล้านบาท) ซึ่ งหนังสื อคํ้าประกันส่ วนใหญ่ใช้เพื่อคํ้าประกันการฟื้ นฟูสภาพ
เหมืองของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศกับหน่วยงานราชการ คํ้าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้
ผลิ ต และจํา หน่ า ยเอทานอลเพื่ อ ใช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ของบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศกับ กรมสรรพสามิ ต
โครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
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31. คดีฟ้องร้ อง
31.1 ในปี 2551 บริ ษทั แห่งหนึ่ งได้ฟ้องร้องต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กาว่า บริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ว่าจ้างขนส่ งถ่านหิ นทางทะเลลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สําหรับการว่าจ้างขนส่ งถ่ านหิ นจากท่าเรื อใน
ประเทศอิ นโดนี เซี ยมายังประเทศไทย โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 1.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อ
เทียบเท่าประมาณ 34.5 ล้านบาท และศาลได้มีคาํ สั่งอายัดเงิ นที่จ่ายและรับชําระค่าบริ การแก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวนเงิน 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่าประมาณ 17.4 ล้านบาท ต่อมาศาล
ได้มีคาํ สั่งยกเลิ กการอายัดเงิ น โดยบริ ษทั ฯได้รับเงิ นจํานวนดังกล่าวคืนจากศาลในเดื อนมกราคม 2553
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯยังคงบันทึกค่าเผื่อความเสี ยหายจากคดี ความไว้เท่ากับ
จํานวนเงินที่วางไว้ต่อศาลจนกว่าคดีความจะสิ้ นสุ ด ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลได้มีคาํ สั่ง
ยกคําร้ องดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงกลับรายการสํารองค่าเผื่อความเสี ยหายจากคดี ความจํานวน 17.4 ล้านบาท
โดยรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
31.2 ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่งหนึ่ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายมัน
เส้ นลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึ ก ข้อ ตกลงฉบับ ลงวัน ที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําให้การและฟ้ อง
แย้งบริ ษทั ดังกล่าว โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คดี ค วามยัง อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของศาลแพ่ ง โดยทนายความของบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเห็ น ว่ า
บริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาข้างต้น และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเห็นว่าบริ ษทั ย่อยจะชนะคดี
และจะไม่มี ผลเสี ยหายที่ เป็ นสาระสํา คัญต่อบริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ย่อยจึงไม่ได้ต้ งั สํา รองสําหรับ ความ
เสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะ
สั้นและเงิ นกู้ยืม ระยะยาว บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค วามเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้องกับ เครื่ องมือทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ย
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้ ืม เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

38
439
477

1,115
1,115

866
866

1,153
439
866
2,458

0.1 - 3
3.1 - 3.5
-

513
513

-

751
751

513
751
1,264

3.95 - 4.85
-
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

279
279

933
933

1,198
1,198

1,212
1,198
2,410

0.05 - 6.5
-

563
563

-

378
378

563
378
941

3.8 - 6.63
-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 720 ล้านบาท (2554: 900 ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี สําหรับสองปี แรกและอัตราอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี สําหรับปี
ที่สามถึงปี ที่เจ็ด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคม
2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

38
439
477

159
159

142
142

197
439
142
778

0.1 - 3
3.1 - 3.5
-

-

-

67
67

67
67

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

279
279

103
45
148

200
200

382
200
45
627

0.05 - 3.2
LIBOR+3

-

-

230
230

230
230

-

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อและขาย
สิ นค้าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยในประเทศมี ย อดคงเหลื อของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสิ งคโปร์
ยูโร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ นทรัพย์ทาง
หนี้สินทาง
การเงิน
การเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
8.1

1.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สิ นทรัพย์ทาง
หนี้สินทาง
การเงิน
การเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
8.8
-

0.1
3.6
0.6

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราซื้อ
อัตราขาย
30.4857
30.7775
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราซื้อ
อัตราขาย
31.5505
31.8319
24.1566
24.6141
40.7150
41.3397

46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ
32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะ
สั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สิน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิ สระในลักษณะที่ ไม่ มีความเกี่ ย วข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับลักษณะของ
เครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่าที่เหมาะสม
33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.69:1 (2554: 0.77:1) และ
เฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2554: 0.15:1)
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
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