บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อน
รายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่นาํ มาถือปฏิบตั ิใหม่ดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่
อย่างใด

สายฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557

2

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555

822,019,116
380,000,000
864,118,312
430,502,287
888,652,412
584,946,998
419,494,851
28,315,796
4,418,049,772

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

162,781,836
380,000,000
329,590,051
177,067,105
4,971,900
95,676
87,089,520
1,742,266
1,143,338,354

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

60,162,181
38,930,294
34,726,037
3,240,456,966
185,999,788
3,374,913
68,849,024
489,111,366
4,121,610,569
8,539,660,341

66,377,364
34,560,855
34,726,037
2,847,833,083
185,999,788
3,945,583
89,854,024
433,204,529
3,696,501,263
7,650,168,812

51,541,193
23,714,804
36,529,742
2,716,090,829
185,999,788
3,503,932
97,296,538
475,122,264
3,589,799,090
7,314,863,657

852,763,211
890,679
34,726,037
251,638,553
1,415,072
18,237,639
61,756,838
1,221,428,029
2,364,766,383

852,763,211
890,679
34,726,037
217,272,790
1,514,587
30,065,580
79,804,959
1,217,037,843
2,208,307,964

1,068,589,476
890,679
45,000,998
36,529,742
214,934,536
1,765,261
31,135,143
95,158,831
1,494,004,666
2,232,210,599

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
เงินลงทุนชัว่ คราว
9
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
7, 10
สิ นค้าคงเหลือ
11
ต้นทุนไร่ มนั สําปะหลังและไร่ ออ้ ย
ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืน
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
7, 12
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
8
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
14
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
16
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
17
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4, 28
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

19
7, 20

996,307,831
677,372,135

513,000,000
751,146,728

563,000,000
377,585,721

109,014,918

66,999,754

230,400,190

21

180,000,000
552,002,924
30,056,691
121,727,821
2,557,467,402

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

17,942,679
12,613,671
5,521,660
145,092,928

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

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

21
22

657,757,191
156,141,009

540,000,000
176,265,497

122,556,463

24,573,278

22,741,583

22,165,420

23
4, 28

114,092,782
11,503,103
939,494,085
3,496,961,487

85,426,274
801,691,771
3,074,296,444

17,010,575
139,567,038
3,138,872,939

24,573,278
169,666,206

22,741,583
112,215,465

22,165,420
289,735,278

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื้ อถอน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

524,999,679
680,400,000

350,000,000
680,400,000

350,000,000
680,400,000

524,999,679
680,400,000

350,000,000
680,400,000

350,000,000
680,400,000

52,500,000
35,000,000
35,000,000
52,500,000
650,600,000
495,900,000
436,000,000
650,600,000
2,132,462,544 2,266,118,226 1,964,098,182
286,600,498
(37,625,949) (146,001,533) (121,400,746)
4,003,336,274 3,681,416,693 3,344,097,436 2,195,100,177

35,000,000
495,900,000
534,792,499
2,096,092,499

35,000,000
436,000,000
441,075,321
1,942,475,321

1,039,362,580
5,042,698,854
8,539,660,341

2,096,092,499
2,208,307,964

1,942,475,321
2,232,210,599

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
24
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 524,999,679 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2555: หุน้ สามัญ 350,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
25
จัดสรรแล้ว - สํารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

894,455,675
4,575,872,368
7,650,168,812

831,893,282
4,175,990,718
7,314,863,657

2,195,100,177
2,364,766,383

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การการตลาด
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าบริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

7
7

12,132,133,949
-

13,360,120,520
-

1,584,006,527
203,517,746

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

7, 13, 14
7

21,378,009
10,447,738
31,825,747
12,163,959,696

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

267,433,623
63,219,874
17,528,552
17,320,528
5,634,644
371,137,221
2,158,661,494

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

8,070,769,890
2,263,524,266
506,424,336
180,096,732
11,020,815,224

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

1,345,278,970
150,734,219
138,313,409
1,634,326,598

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

1,143,144,472
15,730,958
1,158,875,430
(59,511,344)
1,099,364,086
(42,008,306)
(230,759,933)
826,595,847

2,012,498,881
18,532,191
2,031,031,072
(54,147,681)
1,976,883,391
(121,709,287)
(488,572,737)
1,366,601,367

524,334,896
524,334,896
524,334,896
(42,008,306)
(24,568,703)
457,757,887

803,651,198
803,651,198
803,651,198
(121,709,287)
(3,324,733)
678,617,178

572,294,206

911,547,031

457,757,887

678,617,178

254,301,641
826,595,847

455,054,336
1,366,601,367

1.09

1.74

0.87

1.29

7

7

27

14

28

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

30

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรสํ าหรับปี

826,595,847

1,366,601,367

457,757,887

678,617,178

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

169,249,105
169,249,105

(71,891,803)
(71,891,803)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

995,844,952

1,294,709,564

457,757,887

678,617,178

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

680,669,790

862,325,569

457,757,887

678,617,178

315,175,162
995,844,952

432,383,995
1,294,709,564

ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้จากเงินปั นผลรับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่ มนั สําปะหลังและไร่ ออ้ ย
ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,099,364,086

1,976,883,391

524,334,896

803,651,198

246,909,132
(9,702,516)
(15,730,958)
(3,692,647)
1,865,557
4,204,896
46,782,156
39,444,035
(21,378,009)
59,511,344

242,217,430
3,566,782
(18,532,191)
(1,942,235)
8,484,163
72,075,007
83,219,237
371,639
(16,508,157)
54,147,681

31,504,713
(3,692,647)
(267,433,623)
1,831,695
(5,676,263)
(17,320,528)
-

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

1,447,577,076

2,403,982,747

263,548,243

254,618,208

4,365,406
81,518,059
(330,209,998)
(341,071,373)
7,038,740

333,213,475
(239,854,085)
5,723,506
141,170,027
92,284,841
33,554,185

(121,511,389)
26,545,631
(3,121,540)
(77,972,868)
(313,329)

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

(122,193,342)
382,795,923
(65,163,010)
32,561,839
(85,507,924)
19,001,330
(2,244,584)
(7,409,478)
(27,674,137)
(27,214,400)
566,434,913 3,169,809,910
18,732,358
15,391,211
(51,209,054)
(53,985,610)
39,223
18,006,716
(42,008,306) (121,709,287)
(495,438,113) (1,100,504,158)
(3,448,979) 1,927,008,782

38,205,564
1,286,857
(296,646)
126,370,523
14,677,892
36,502
(42,008,306)
(127,091)
98,949,520

(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)

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รับชําระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้ อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้ จากการซื้ ออาคาร อุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลค้างจ่าย
โอนสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการบันทึกต้นทุนการรื้ อถอน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรเป็ นอุปกรณ์
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุน้ ปั นผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

59,000,000
10,943,483
11,361,519
3,756,331
12,338,181
(455,336,066)
(989,261)
(120,458,591)
(479,384,404)

(439,000,000)
(16,559,458)
7,686,140
4,511,043
9,577,360
(245,252,283)
(384,851)
(123,677,056)
(803,099,105)

59,000,000
206,829,850
3,756,331
(39,831,917)
(731,462)
(3,584,288)
225,438,514

(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

775,838,461
(180,000,000)
(509,622,239)

(50,000,000)
(180,000,000)
(894,851,997)

(358,750,209)

(525,000,000)

60,873,521
(22,639,946)
147,089,743 (1,147,491,943)
5,174,654
(36,046,342)
(330,568,986)
(59,628,608)
1,152,588,131 1,212,390,580

(358,750,209)
(34,362,175)
197,144,040

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

(29)
822,019,116

(173,841)
1,152,588,131

(29)
162,781,836

(173,841)
197,144,040

48,364,615
19,396,227
30,000
24,704,091
-

(9,234,916)
1,262,424
5,005,173
12,979,613
59,747,420

3,638,857
60,603,773
30,000
-

140,502
-

174,999,679

-

174,999,679

-

บริษทั ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- หลังการปรับปรุ ง
เงินปั นผลจ่าย
31
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองทัว่ ไป
31
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ผลกระทบจากการชําระบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- หลังการปรับปรุ ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนของผูม้ ี
ผลต่างจากการ
รวม
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
แปลงค่างบการเงินที่เป็ น องค์ประกอบอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อํานาจควบคุม
จัดสรรแล้ว
หุ ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ของบริ ษทั ย่อย

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

-

-

-

-

72,518,774

734,396

350,000,000
-

680,400,000
-

35,000,000
-

436,000,000
-

1,964,098,182
(525,000,000)

(121,400,746)
-

-

-

-

59,900,000
-

(59,900,000)
911,547,031
(24,626,987)

(49,221,462)
24,620,675

(49,221,462)
24,620,675

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350,000,000

680,400,000

35,000,000

495,900,000

2,266,118,226

(146,001,533)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

807,849,914

4,078,694,180

73,253,170

24,043,368

97,296,538

(121,400,746) 3,344,097,436
(525,000,000)

831,893,282
-

4,175,990,718
(525,000,000)

862,325,569
(6,312)

432,383,995
-

1,294,709,564
(6,312)

-

-

(369,851,997)

(369,851,997)

-

-

30,395

30,395

(146,001,533) 3,681,416,693

894,455,675

4,575,872,368

734,396

บริษทั ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- หลังการปรับปรุ ง
เงินปั นผลจ่าย
31
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
25
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองทัว่ ไป
31
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ส่ วนของผูม้ ี
การแปลงค่า
รวม
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อํานาจควบคุม
จัดสรรแล้ว
หุ ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ของบริ ษทั ย่อย

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

-

-

-

-

68,261,527

14,546

350,000,000
174,999,679

680,400,000
-

35,000,000
-

495,900,000
-

2,266,118,226
(533,749,888)

(146,001,533)
-

-

-

17,500,000

-

(17,500,000)

-

-

-

-

-

154,700,000
-

(154,700,000)
572,294,206

108,375,584

-

-

-

-

-

-

524,999,679

680,400,000

52,500,000

650,600,000

2,132,462,544

(37,625,949)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

872,877,724

4,486,018,344

68,276,073

21,577,951

89,854,024

(146,001,533) 3,681,416,693
(358,750,209)

894,455,675
-

4,575,872,368
(358,750,209)

-

-

-

108,375,584

680,669,790

315,175,162

995,844,952

-

-

(170,268,257)

(170,268,257)

(37,625,949) 4,003,336,274

1,039,362,580

5,042,698,854

14,546

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุ ง
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองทัว่ ไป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุ ง
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองทัว่ ไป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
350,000,000
680,400,000
4
350,000,000
680,400,000
31
31
350,000,000
680,400,000

4
31
25
31

350,000,000
350,000,000
174,999,679
524,999,679

680,400,000
680,400,000
680,400,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตาม
สํารอง
กฎหมาย
ทัว่ ไป
35,000,000
436,000,000
35,000,000
436,000,000
59,900,000
35,000,000
495,900,000
35,000,000
35,000,000
17,500,000
52,500,000

495,900,000
495,900,000
154,700,000
650,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร
409,940,178
31,135,143
441,075,321
(525,000,000)
(59,900,000)
678,617,178
534,792,499

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,911,340,178
31,135,143
1,942,475,321
(525,000,000)
678,617,178
2,096,092,499

504,726,919
30,065,580
534,792,499
(533,749,888)
(17,500,000)
(154,700,000)
457,757,887
286,600,498

2,066,026,919
30,065,580
2,096,092,499
(358,750,209)
457,757,887
2,195,100,177

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ่ งจัด ตั้งและมี ภู มิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมี บ ริ ษ ัท ปู น ซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ จดทะเบี ยนจัด ตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการทําเหมืองแร่ ถ่านหิ น ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
PT. Lanna Mining Services

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายถ่านหิน

บริ ษทั ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
PT. Singlurus Pratama

ผลิตและจําหน่ายเอทานอล

PT. Lanna Harita Indonesia

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น

PT. Citra Harita Mineral

บริ การผลิตถ่านหินและบริ การ
ท่าเทียบเรื อ

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุน้ ทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมี
กรรมการร่ วมกัน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ

อินโดนีเซี ย

99.95

99.95

ไทย

75.75

75.75

อินโดนีเซี ย

65.00

65.00

อินโดนีเซี ย

55.00

55.00

อินโดนีเซี ย

55.00

55.00

1

ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ร่ วม
PT. Lanna Mining Services

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายถ่านหิ น

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุน้ ทางตรง

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อินโดนีเซี ย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
0.05

0.05

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ช)

ส่ วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้
ของบริ ษ ทั ย่อยตามส่ วนที่ เป็ นของบริ ษ ทั ฯ ณ วัน ที่ ซ้ื อถูกรั บรู ้ เป็ น “ค่าความนิ ยม” ซึ่ งแสดงแยก
ต่างหากในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิ ยมแสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.

มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10

ภาษีเงินได้
การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนินงาน

ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไม่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เงิน ได้ - การได้รับประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู ้ผลกระทบทางภาษี เป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวและปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4
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ข.

มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลก ระท บ จาก ก ารเป ลี่ ยน แป ลงข อ งอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่ าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมิ น ว่าข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า
หรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เสี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บ ปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้น
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เพิ่มขึ้น

68,849

89,854

97,297

18,238

30,066

31,135

11,503

-

-

-

-

-

1,142

15

734

-

-

-

13,083

21,578

24,043

-

-

-

43,121

68,261

72,518

18,238

30,066

31,135

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2555
2556
2555
2556
งบกําไรขาดทุน
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

34,466

6,208

11,828

1,070

(9,325)

(1,951)

-

-

(25,141)
(0.05)

(4,257)
(0.008)

(11,828)
(0.023)

(1,070)
(0.002)

1,959

(1,235)

-

-
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
การขายถ่านหิ นจะถือตามนํ้าหนักถ่านหิ นที่ชงั่ ณ ต้นทางหรื อปลายทาง ส่ วนเพิ่มหรื อส่ วนลดของมูลค่าของ
ถ่านหิ น เนื่องจากคุณภาพและนํ้าหนักถ่านหิ นจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
รายได้ ค่านายหน้ าและค่ าบริ การการตลาด
รายได้ค่ า นายหน้ าและค่ า บริ ก ารการตลาดรั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ ค งค้า งเมื่ อ บริ ษ ัท ย่อ ยในต่ า งประเทศขาย
ถ่านหิ นให้แก่ผซู ้ ้ือซึ่งบริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั หาให้แล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศขายถ่านหิ นที่ผลิตจากแหล่งสัมปทาน
ของตนให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
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5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตหมายถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการผลิต
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสําหรับส่ วนเกิ นของราคาทุนที่ สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ และสําหรับสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ
มูลค่าสุ ทธิ ที่ได้รับหมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต้อง
จ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
5.5 ต้ นทุนไร่ มันสํ าปะหลัง
ต้นทุนไร่ มนั สําปะหลังประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์มนั สําปะหลังและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นมันสําปะหลัง ซึ่ ง
เกิ ดขึ้นก่ อนที่ ตน้ มันสําปะหลังจะให้ผลผลิ ต ต้นทุ นไร่ มนั สําปะหลังแสดงมูลค่าตามราคาทุ น ซึ่ งจะถูกตัด
จําหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน
5.6 ต้ นทุนไร่ อ้อย
ต้นทุนไร่ ออ้ ยประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ออ้ ยและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นอ้อย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ อ้อยจะให้
ผลผลิต ต้นทุนไร่ ออ้ ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยวระหว่าง 10 ถึง 13 เดือน
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5.7 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุน

5.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการ
ทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย หรื อการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้ง หรื อการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ส่ วนปรับปรุ งที่ดินของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศ และที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สําหรับการทําเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่ อมสิ้ นจากผลต่างของต้นทุนและ
ราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่ วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริ มาณสํารองของถ่านหิ น
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
5.10 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
5.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการ
เริ่ มแรกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์
3 - 10 ปี
ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่น ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายตามสัดส่ วนของ
หน่วยที่ผลิตได้ต่อปริ มาณสํารองของถ่านหิ น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุ น โครงการต่างๆจะตัดจ่ายเมื่ อเริ่ มมี การผลิ ต ในกรณี ที่มีความไม่ แน่ น อนเกี่ ยวกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจะตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์น้ นั เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดนั้นทันที
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5.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที่ คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะ
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนและบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต
5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าซื้อเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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5.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ของสิ น ทรั พ ย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
ภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึง
จํานวนเงิ น ที่ กิ จการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์หัก ด้วยต้น ทุ น ในการจําหน่ าย โดยการ
จําหน่ายนั้นผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มี ขอ้ บ่ งชี้ ที่แสดงให้เห็ น ว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื น ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าที่ รับ รู ้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไป
ยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.17 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้งแรกในปี 2554
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2554
5.18 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู ้เมื่อบริ ษทั ย่อยมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั ย่อยจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริ ษทั ย่อยแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื่ อมราคาที่ลดลง
5.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.20 สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมือง
บริ ษทั ย่อยรับรู ้สาํ รองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองเมื่อบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการ
ต้นทุนการฟื้ นฟูและปรับปรุ งสภาพเหมืองที่จะเกิดขึ้น บริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมาณการต้นทุนการฟื้ นฟูสภาพ
เหมืองดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนโดยคิดจากประมาณการต้นทุนการฟื้ นฟูสภาพเหมืองของ
ปริ มาณสํารองถ่านหิ นทั้งหมดต่อหน่วยคูณด้วยจํานวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวด
5.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะทบทวนมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ทุ กสิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ
และ
บริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.22 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ลยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมือง
ค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนและฟื้ นฟูสภาพเหมื องส่ วนใหญ่ จะเกิ ดขึ้น ในช่ วงสิ้ น สุ ดการทําเหมื อง ในการ
ประมาณสํารองค่ าใช้จ่ายดังกล่ าว ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ลยพิ นิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุการให้ประโยชน์ของ
เหมือง และอัตราเงินเฟ้ อ
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อถ่านหิ น
เงินปันผลรับ
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การการตลาด
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายการธุรกิจกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ขายถ่านหิ น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ซื้ อถ่านหิ น
ค่าขนส่ งจ่าย
เงินปันผลรับ

ขายถ่านหิ น
ซื้ อถ่านหิ น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การ
การตลาด
รายได้ค่าบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าขนส่ งจ่าย

-

-

82,342
256,072
203,518
63,220
87,090

561,116
174,679
53,770
904
-

1,371,420

1,077,962

1,371,420

1,077,962

747,928
159,634
11,362

1,030,616
195,854
7,686

747,928
159,634
11,362

1,030,616
195,854
7,686

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสําหรับถ่านหิ นคุณภาพใกล้เคียงกัน
ราคาตลาดสําหรับถ่านหิ นคุณภาพใกล้เคียงกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งเป็ นอัตราทัว่ ไปสําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่ งจ่ายให้บุคคลภายนอก
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 10)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

169,098
169,098

72,436
72,436

169,098
138,977
308,075

72,436
28,094
100,530

เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสิ นค้ าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

87,090
87,090

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,652
3,652

842
842

5,544
3,652
9,196

842
842

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
175,403
171,762
685
19,218
176,088
190,980

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
62,045
59,116
1,288
1,682
63,333
60,798

19

โครงการออมหุ น้ สําหรับพนักงาน
เมื่ อวัน ที่ 17 ตุ ลาคม 2554 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ัทฯได้มี มติ อนุ ม ัติ โครงการออมหุ ้ นสําหรั บ
พนักงาน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนด
และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯกําหนด โครงการดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2554
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินและพันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย
รวม
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
180
196
832,001
1,180,769
50,000
882,181
(60,162)
822,019

38,000
1,218,965
(66,377)
1,152,588

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
40
40
112,742
159,104
50,000
162,782
162,782

38,000
197,144
197,144

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เงิ น ฝากประจํา และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น มี อตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 0.02 ถึง 9.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.1 ถึง 3 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันจํานวนประมาณ
60 ล้านบาท (2555: 66 ล้านบาท) เพื่อเป็ นประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 34.5
9.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ คราวในรู ปตัว๋ แลกเงินจํานวน 380 ล้านบาท (2555: 439 ล้าน
บาท) ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3.1 - 3.35 ต่ อปี (2555: ร้ อยละ 3.1 - 3.5 ต่ อปี ) และครบกําหนดไถ่ถอน
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2557
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10. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ งค้ างนับจากวันทีถ่ ึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ งค้ างนับจากวันทีถ่ ึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

169,098

72,436

192,631

93,538

169,098

72,436

31,707
224,338

93,538

684,138
684,138
853,236

789,436
789,436
861,872

16,588
16,588
240,926

39,882
39,882
133,420

6,163
394
4,325
10,882
864,118

1,940
347
1,679
3,966
865,838

83,737
211
394
4,322
88,664
329,590

6,992
1
347
1,679
9,019
142,439

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยในประเทศได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้องลูกหนี้ การค้ากับสถาบันการเงิน
ในประเทศหนึ่ งแห่ งในวงเงินรวม 50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยไม่มียอดคงเหลือการ
โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้าแก่สถาบันการเงินดังกล่าว
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศได้นาํ ลูกหนี้ การค้าไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อทรัสต์รีซีทที่ได้รับ
จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี้ซ่ ึ งนําไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าว
เป็ นจํานวน 61,000 ล้านรู เปี ยะห์หรื อประมาณ 163.3 ล้านบาท
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11. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

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

2556
332,767
20,807
10,183
43,397
16,177
7,171
430,502

2555
420,199
8,214
20,467
30,877
18,868
12,815
580
512,020

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
2556
2555
(9,702)
(9,702)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2556
2555
332,767
420,199
20,807
8,214
10,183
20,467
43,397
30,877
9,166
16,177
12,815
7,171
580
430,502
502,318
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ถ่านหิ น
รวม

2556
177,067
177,067

2555
203,613
203,613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
2556
2555
-

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2556
2555
177,067
203,613
177,067
203,613

12. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นค้ า

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555
419,495
139,394
419,495
139,394
(60,971)
419,495
78,423

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
87,090
66,634
87,090
66,634
(60,971)
87,090
5,663
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เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ฯจ่ายเงินค่าซื้ อถ่านหิ นล่วงหน้าจํานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ให้
Saraburi Resources Pte. Ltd. ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายถ่ านหิ น จํานวน 2 ล้านตัน โดย Saraburi Resources Pte.
Ltd. จะต้องเริ่ มส่ งมอบถ่านหิ นงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2552 แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลง
กันไว้ได้ 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. จ่ายคืนเงิน
ค่าถ่านหิ นจ่ายล่วงหน้าจํานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา พร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่บริ ษทั ฯ
และเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2555 ศาลแพ่งประเทศสิ งคโปร์ ได้ตดั สิ นให้ผคู ้ ้ าํ ประกันร่ วมกันจ่ายเงินคืนค่าถ่าน
หิ นล่วงหน้าจํานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ SIBOR+3.5 ต่อปี และค่าใช้จ่าย
ให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ได้รับชําระค่าถ่านหิ นจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวคืน บริ ษทั ฯจึง
ตัดลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าออกจากบัญชีเป็ นหนี้ สูญจํานวนประมาณ 65 ล้านบาท และโอนกลับค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้สาํ หรับลูกหนี้ดงั กล่าว
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยในประเทศมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
การซื้ อกากนํ้าตาลและมันเส้นตามสัญญาซื้ อขายกากนํ้าตาลและสัญญาซื้ อขายมันเส้น เพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อกากนํ้าตาลและ
มันเส้นเป็ นจํานวน 366.9 ล้านบาท (2555: 46.6 ล้านบาท)
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

PT. Lanna Mining Services
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซี ย)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
(มหาชน)
PT. Singlurus Pratama
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซี ย)
PT. Lanna Harita Indonesia
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซี ย)
PT. Citra Harita Mineral
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซี ย)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2556
2555
2.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
800 ล้านบาท

2.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
800 ล้านบาท

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

สัดส่ วนของเงินลงทุน
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
99.95
99.95

ราคาทุน
2556

2555

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

70,889

70,889

-

-

75.75

75.75

606,038

606,038

78,785

-

65.00

65.00

18,626

18,626

-

318,874

55.00

55.00

155,023

155,023

177,287

172,922

55.00

55.00

2,187

2,187

-

69,320

852,763

852,763

256,072

561,116
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บริษัทย่ อยในประเทศ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก.

อนุ มตั ิแผนการนําบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้กบั ประชาชนทัว่ ไปและผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ฯตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 296,037,733 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 296,037,733 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.

หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 200,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 200,000,000 บาท

2.

หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) ที่ บ ริ ษ ัท ฯถื ออยู่เดิ มจํานวน
96,037,733 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 96,037,733 บาท

ข.

อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 105,037,733
หุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นของบริ ษ ัทฯจองซื้ อได้ตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นในบริ ษ ัทฯโดยเสนอขายในราคา
เดียวกันกับที่บริ ษทั ย่อยเสนอขายให้ประชาชนทัว่ ไป

ค.

อนุมตั ิการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ฯถืออยูเ่ ดิมจํานวน
96,037,733 หุ ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยต่อประชาชน
ทัว่ ไปโดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับที่บริ ษทั ย่อยเสนอขายให้ประชาชนทัว่ ไป

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) ได้มี
มติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 800,000,000 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท) เป็ น 1,000,000,000 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรั บการ
เสนอขายหุ น้ ครั้งแรกแก่ประชาชนทัว่ ไปและผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยโดยบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
บริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
บริ ษทั PT. Citra Harita Mineral
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิกกิจการ
และชําระบัญ ชี บริ ษ ทั PT. Citra Harita Mineral ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ จดทะเบี ยนในประเทศอิ นโดนี เซี ย
ขณะนี้บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชี
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
14.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2556
2555

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

1 แสนเหรี ยญ
สิ งคโปร์

1 แสนเหรี ยญ
สิ งคโปร์

สัดส่ วนเงินลงทุน
2556
2555
ร้อยละ ร้อยละ
49

49

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2556
2555
38,930
38,930

วิธีราคาทุน
2556

34,561
34,561

891
891

2555
891
891

14.2 ส่ วนแบ่งกําไรและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

ชื่อบริ ษทั
United Bulk Shipping Pte. Ltd.

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
15,731
18,532

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
11,362
7,686

ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั United Bulk Shipping Pte. Ltd. สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากงบการเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแห่ งนั้น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่างบการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจัดทําขึ้นจะให้ผลที่ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแห่ งนั้น
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14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

บริ ษทั
United Bulk Shipping
Pte. Ltd.

ทุนเรี ยกชําระ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
2555
1 แสน
1 แสน
เหรี ยญ
เหรี ยญ
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
2555
155,540
164,387

หนี้สินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
2555
77,172
100,197

รายได้รวมสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
945,157
1,218,162

(หน่วย: พันบาท)
กําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2556
2555
32,104
37,821
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15. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
37,496
37,496
(1,200)
(1,200)
(1,570)
(1,570)
34,726
34,726

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
จําหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
34,726
36,530
(1,804)
34,726
34,726

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นที่ดินของเหมืองป่ าคา ซึ่ งมี
มูลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชี รวมจํานวนประมาณ 34.7 ล้านบาท (2555: 34.7 ล้านบาท) บริ ษ ทั ฯกําลังพิ จารณาที่ จะใช้
ประโยชน์และ/หรื อโอนขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้กบั บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สําหรับที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินส่ วนที่เหลืออยู่บางส่ วน ซึ่ งบริ ษทั ฯคาดว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตํ่ากว่ามูลค่า
สุ ทธิ ตามบัญชี บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้ในบัญชี แล้วจํานวนประมาณ 1.6
ล้านบาท (2555: 1.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 51.6 ล้าน
บาท (2555: 48.8 ล้านบาท) บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน
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16. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

334,488
3,269
8,851
(173)
346,435
6,655
(251)
1,165
354,004

สิ นแร่
68,839
(3,794)
65,045
65,045

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

85,075
12,324
4,225
(559)
101,065
3,715
1,907
1,151
107,838

267,039
15,143
(1,685)
36,247
(797)
315,947
318,818
(812)
9,352
3,896
647,201

1,152,560
21,509
(18,207)
1,018,189
(8,992)
2,165,059
23,506
(15,551)
15,588
(6,338)
29,742
2,212,006

เครื่ องใช้
สํานักงาน
84,462
10,795
(4,392)
2,475
(1,386)
91,954
5,730
(4,766)
582
3,363
96,863

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

53,779
811
(3,276)
120
(460)
50,974
68
(1,230)
946
50,758

1,323,546
235,049
(6,188)
(1,076,375)
9,639
(9,577)
(4,425)
471,669
170,014
(27,459)
(6,000)
8,082
616,306

รวม
3,369,788
298,900
(37,542)
(6,268)
9,639
(9,577)
(16,792)
3,608,148
528,506
(22,610)
(30)
(12,338)
48,345
4,150,021
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

สิ นแร่

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

68,839
-

22,642
2,577

31,094
12,130

441,847
108,316

54,734
12,783

34,541
4,843

-

653,697
140,649

-

(3,794)
65,045
-

(559)
24,660
3,213

(208)
11
(163)
42,864
19,330

(17,299)
(6)
(4,163)
528,695
115,561

(4,138)
(5)
(755)
62,619
13,122

(2,856)
(96)
36,432
4,501

-

(28,295)
(5,736)
760,315
155,727

-

65,045

1,151
29,024

(176)
497
62,515

(15,441)
10,213
639,028

(3,834)
2,027
73,934

(1,230)
315
40,018

-

(20,681)
14,203
909,564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

346,435

-

76,405

273,083

1,636,364

29,335

14,542

471,669

2,847,833

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

354,004

-

78,814

584,686

1,572,978

22,929

10,740

616,306

3,240,457

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2555 (จํานวน 104 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

140,649

ปี 2556 (จํานวน 110 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

155,727
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2555 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
ปี 2556 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

สิ นแร่

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง

รวม

180,000
180,000
180,000

68,839
(3,794)
65,045
65,045

15,798
12,324
28,122
3,715
1,907
33,744

4,956
389
5,345
1,300
6,645

89,945
93
(10,146)
152
80,044
11,118
(15,128)
76,034

24,689
3,138
(1,385)
26,442
2,123
(1,864)
582
27,283

14,146
(2,047)
12,099
(1,230)
10,869

152
3,737
(152)
3,737
25,371
(2,519)
26,589

398,525
19,681
(17,372)
400,834
43,627
(18,222)
(30)
426,209

-

68,839
-

5,926
2,577

837
253

75,504
11,730

18,438
2,678

14,046
82

-

183,590
17,320

-

(3,794)
65,045
-

8,503
3,213

1,090
295

(10,146)
77,088
2,535

(1,362)
19,754
3,118

(2,047)
12,081
6

-

(17,349)
183,561
9,167

-

65,045

11,716

1,385

(15,128)
64,495

(1,800)
21,072

(1,230)
10,857

-

(18,158)
174,570

180,000
180,000

-

19,619
22,028

4,255
5,260

2,956
11,539

6,688
6,211

18
12

3,737
26,589

217,273
251,639
17,320
9,167
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บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จํานวนประมาณ 1,198.7 ล้านบาท (2555: 1,175.9 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นและ
ระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 และ 21
ในปี 2555 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนเงิน
5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับ
หนึ่งในวงเงินไม่เกิน 15.3 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้รับ
เงินสนับสนุนงวดแรกเป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้านบาท และในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินสนับสนุ น
งวดสองและงวดสุ ดท้ายเพิ่มรวมเป็ นจํานวนเงิน 6.3 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก
ฉบับหนึ่ งในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อย
ได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับเงินสนับสนุน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้บนั ทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
2556
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (พันบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

-

2555
9,639
4.31

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี อาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน 196
ล้านบาท (2555: 135 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 89 ล้านบาท 2555: 49 ล้านบาท)
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17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

9,710
589
1,262
(1,735)
(20)
9,806
888
30
(4)
43
10,763

4,099
433
(410)
4,122
576
30
(4)
4,724

6,206
1,408
(1,734)
(20)
5,860
1,488
(3)
43
7,388

2,333
684
(410)
2,607
705
(3)
3,309

3,946
3,375

1,515
1,415
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18. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่ งแสดง
ยอดสุ ทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิ น
อินโดนีเซี ย
ค่าใช้จ่ายเปิ ดหน้าดิน
ค่าตอบแทนการให้บริ การรับโอนรอตัด
บัญชี
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

398,514
12,132

323,813
13,953

-

-

51,803
26,662
489,111

73,435
22,004
433,205

51,803
9,954
61,757

73,435
6,370
79,805

89,694

100,160

21,632

18,340

สั ญญารับโอนค่ าตอบแทนการให้ บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญารับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริ การของ PT. Indocoal Pratama
Jaya (IPJ) ในแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) สําหรับถ่านหิ นจํานวน 15 ล้านตันแรกในอัตรา
ตันละ 0.75 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามสัญญา Service Agreement ที่กาํ หนดให้ IPJ ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ให้บริ การจํานวน 0.75 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันถ่านหิ นที่ผลิตและจําหน่ายจากแหล่ง SGP
IPJ ได้ท ําสั ญ ญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ที่ ให้ การสนั บสนุ น การเงิ น แก่ IPJ รายหนึ่ ง โดย IPJ ตกลงจะจ่ าย
ค่าตอบแทนการให้บริ การที่ได้รับจาก SGP ตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหนี้ รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาสําหรับถ่านหิ นจํานวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตและจําหน่ายจากแหล่งสัมปทาน SGP
เจ้าหนี้ รายดังกล่าวตกลงโอนการรับค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เจรจาตกลง
รับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ
118.3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็ นเงินก้อนครั้งเดียว โดยค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าวจะตัดจําหน่ ายตาม
ปริ มาณถ่านหิ นที่ขายได้จากแหล่ง SGP ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เริ่ มตัดจําหน่ ายค่าตอบแทนจากการให้บริ การดังกล่าว
ในเดือนกรกฎาคม 2552
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19. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
604,684
513,000
297,504
94,120
996,308
513,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยในประเทศมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จํานวน 604.7 ล้านบาท (2555: 513 ล้านบาท) ซึ่ งถึ งกําหนดชําระคื นภายใน 3 เดื อน และคิ ดดอกเบี้ ยใน
อัตราร้อยละ 3.7 - 4.1 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.95 - 4.85 ต่อปี ) โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 604.7 ล้านบาท
(2555: 150 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16
บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้ทาํ สัญญาวงเงินสิ นเชื่ อกับสถาบันการเงินในวงเงินรวม 200 ล้านบาท และ 5 ล้าน
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของทรัสต์รีซีทจํานวนเงิน 140
ล้านบาท และ 4.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นเงิน 297.5 ล้านบาท กับสถาบันการเงินสองแห่ งโดย
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี และร้อยละ 6.34 ต่อปี ตามลําดับ
ทรัสต์รีซีทจํานวน 4.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อประมาณ 157.5 ล้านบาท คํ้าประกันโดยการจํานํา
ลูกหนี้การค้าจํานวน 61,000 ล้านรู เปี ยะห์หรื อประมาณ 163.3 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งในต่างประเทศมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
ประมาณ 2.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อประมาณ 94.1 ล้านบาท ซึ่ งถึงกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี และ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.74 ต่อปี
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20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2556
2555
3,652
842
568,163
711,903
17,793
17,137
49,808
1,341
37,956
19,924
677,372
751,147

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3,652
842
93,359
62,775
5,544
1,675
1,976
4,369
526
416
881
109,015
67,000

21. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
837,757
720,000
(180,000) (180,000)
657,757
540,000

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
กูย้ ืมเงินในวงเงินจํานวน 900 ล้านบาท สําหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้ อ
เครื่ องจักรสําหรับโครงการ เงินกูย้ มื นี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี สําหรับสองปี แรก และอัตรา
ดอกเบี้ ย อ้างอิง THBFIX บวกร้อ ยละ 2.1 ต่อ ปี สําหรับ ปี ที่ส ามถึงปี ที่เจ็ด เงิน กูย้ ืม นี้ มีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 7 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชําระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด ๆ
ละ 90 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดชําระคืนตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2555 ถึงเดื อนตุลาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 16
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น
การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น

36

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม
2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่มหลักประกันโดย
การจดจํานองที่ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ธนาคารได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX
บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศเพื่อทําการปรับโครงสร้างหนี้ ท้ งั หมดที่มีกบั ธนาคารอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศในวงเงินจํานวน 845
ล้านบาท โดยเมื่ อวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ัท ย่อยได้ท าํ การเบิ ก เงิ น กู้ต ามสั ญ ญาเงิ น กู้เพื่ อ การปรั บ
โครงสร้างหนี้ดงั กล่าวและชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั ธนาคารในประเทศทั้งจํานวนเป็ น
จํานวนเงิ น 837.8 ล้านบาท เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวคิ ด อัต ราดอกเบี้ ย อ้างอิ ง THBFIX บวกร้ อ ยละ 1.75 ต่ อ ปี
สําหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่ห้า เงินกูย้ ืมนี้ มีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึงเก้าชําระงวดละ 90 ล้าน
บาท และงวดที่ สิบชําระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2557 ถึ งเดื อน
ธันวาคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและ
เครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น
การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กไู้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่ อง
การดํารงอัตราส่ วนทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ให้บริ ษทั ย่อยแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และ 27 ธันวาคม 2555 ตามลําดับ
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22. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2556
2555
176,265
122,556
28,420
36,852
10,078
7,381
(2,245)
(7,409)
(34,292)
(22,085)
156,141

27,841
(10,956)
176,265

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
22,742
22,165
1,527
1,861
1,067
798
(1,767)
(763)
24,573

(315)
22,742

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2555
28,420
36,852
10,078
7,381

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,527
1,861
1,067
798

(34,292)
4,206

27,841
72,074

(763)
1,831

(315)
2,344

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
335
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
3,871

490
71,584

1,831

2,344
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
4.64
3.6

2556
(ร้อยละต่อปี )
4.64 - 9

2555
(ร้อยละต่อปี )
3.6 - 6

4.7 - 9

6-9

7.63

6-7

0 - 29

0 - 22

0 - 15

0 - 10

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
156,141
24,573
176,265
22,742
122,556
22,165
84,701
18,217

(หน่วย: พันบาท)
จํานวนภาระผูกพันที่ถกู ปรับปรุ งจาก
ผลของประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(7,462)
3,807
2,184
756
1,758
755
-

23. สํ ารองค่ าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรื้อถอน
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สํารองค่าฟื้ นฟู
สภาพเหมือง
17,011
83,219
(27,214)
(570)
72,446
46,782
(27,674)
(8,911)
82,643

งบการเงินรวม
สํารองต้นทุนใน
การรื้ อถอน
12,980
12,980
24,704
(6,234)
31,450

รวม
17,011
96,199
(27,214)
(570)
85,426
71,486
(27,674)
(15,145)
114,093
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24. ทุนเรือนหุ้น
เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2556 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ประจํา ปี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลจํานวน 175,000,000 บาทโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 175,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ งจะทําให้ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 350,000,000
บาท ซึ่ งประกอบด้ว ยหุ ้ น สามัญ จํานวน 350,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นทุ น
จดทะเบียนใหม่จาํ นวน 525,000,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญจํานวน 525,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 30 เมษายน 2556
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯจากเดิม 525,000,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญจํานวน 525,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 1 บาท เป็ น 524,999,679 บาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 524,999,679 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 321 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน
321 บาท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 20 กันยายน 2556
25. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 17.5 ล้านบาท รวมเป็ นสํารอง
ตามกฎหมายทั้งสิ้ น 52.5 ล้านบาท
26. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุ มตั ิจาก
กระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้ บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็ นจํานวนเงิน 6.4 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ 4.6 ล้านบาท (2555: 5.9 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ
4.2 ล้านบาท)
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27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าเปิ ดหน้าดินและขุดถ่านหิ น
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ
ค่าระวางเรื อและค่าขนส่ งสิ นค้า
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินรวม
2556
2555
1,699,388
2,636,177
1,223,192
824,400
85,123
4,315,701
1,107,320
1,015,905
246,909
192,949
176,088
117,090
107,535
180,097

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,318,733
1,663,211
-

(259,294)
4,156,869
1,106,399
869,366
242,217
218,395
190,980
129,081
119,686
54,384

26,546
95,533
31,505
31,637
63,333
6,142
5,019
-

(176,291)
100,915
36,343
35,929
60,798
6,719
6,054
-

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่รับรู้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

196,294

482,365

12,741

-

-

-

-

2,255

27,604

5,771

11,828

1,070

6,862
230,760

437
488,573

24,569

3,325
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
524,335
803,651

งบการเงินรวม
2556
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 29)
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนสุ ทธิที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
อื่นๆ
รวม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่รับรู้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1,099,364

2555
(ปรับปรุ งใหม่)
1,976,883

10% - 30%
288,957
(31,371)

10% - 30%
561,683
2,255
(27,993)

20%
104,867
(31,371)

23%
184,840
2,255
(27,993)

-

437

-

-

(33,939)
(9,170)
3,465
(10,703)
(60)
4,706
305
(45,396)
12,194
6,862
(486)
230,760

(37,491)
(17,341)
10,113
(3,489)
(22)
423
(47,807)
(2)
488,573

(9,170)
1,596
(53,487)
(60)
(61,121)
12,194
24,569

(17,341)
969
(139,383)
(22)
(155,777)
3,325

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สิ นแร่
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าใช้จ่ายใน
การสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าใช้จ่ายใน
การสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

46,535

42,502

32,705

4,915

4,549

4,433

25,534
20,250
4,479

26,365
18,250
12,194
2,769

28,406
17,694
12,620
1,425

13,009
-

13,009
12,194
-

13,768
12,620
-

314
97,112

485
102,565

4,133
314
97,297

314
18,238

314
30,066

314
31,135

39,766

12,711

-

-

-

-
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รวม

39,766

12,711

-

-

-

-

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ น
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวสําหรับปี 2555 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าวในการคํานวณ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 34 ล้านบาท (2555: ไม่มี) ที่
บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
และยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทําให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ย่อยจะสามารถนําผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์
29. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนดังนี้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
1. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นําเงินปั นผลจากกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไป
หักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของที่ ใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่ งออก นับจากวันที่นาํ เข้าครั้งแรก
3. วันเริ่ มมีรายได้

1760(2)/2546
2078(9)/2551
26 ธันวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551
ผลิตแอลกอฮอล์
ผลิตเอทานอล
บริ สุทธิ์
(99.5%)
8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

5 ปี

8 ปี
(จะหมดอายุใน
วันที่
1 เมษายน 2563)
5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกราคม 2548

2 เมษายน 2555

บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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รายได้ของบริ ษ ัท ย่อ ยสําหรั บ ปี เป็ นรายได้จ ากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิ จการที่ ไ ด้รับ การ
ส่ งเสริ มการลงทุน และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2556
2555
รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
1,593,732
1,330,432
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
65,320
19,432
รวม
1,659,052
1,349,864
30. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น ) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น สามัญ ที่ ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรั บจํานวน
หุ ้น สามัญ ตามสัดส่ วนที่ เปลี่ ยนไปของจํานวนหุ ้น สามัญ ที่ เกิ ดจากการออกหุ ้น ปั น ผลตามที่ กล่ าวไว้ใน
หมายเหตุ 24 ซึ่ งได้ปรับปรุ งจํานวนหุ น้ สามัญโดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของงวดแรกที่เสนอรายงาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
572,294
911,547
525,000
525,000
1.09
1.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
457,758
678,617
525,000
525,000
0.87
1.29

31. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นดังนี้
บริษัทฯ
เงินปันผล
2556
เงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2555
หุน้ ปั นผลสําหรับปี
2555
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2556
รวม

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่
22 เมษายน 2556
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
22 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2556

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

175,000

0.50

21 พฤษภาคม 2556

175,000(1)

0.50

21 พฤษภาคม 2556

183,750

0.35

20 พฤศจิกายน 2556

533,750

1.35
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เงินปันผล
2555
เงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2555
รวม
(1)

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
17 เมษายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2555

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

350,000

1.00

2 พฤษภาคม 2555

175,000

0.50

14 พฤศจิกายน 2555

525,000

1.50

เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของบริ ษ ทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นหุ ้น สามัญ
จํานวน 175 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯในอัตราส่ วน 2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท กรณี ที่มีเศษหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้ปัดทิ้งและจ่ายเป็ นเงิน
สดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลโดยคิดคํานวณตามอัตราส่ วนของการจ่ายเงินปันผลหุน้ ละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ ที่ ประชุ มสามัญ ประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ยังมี มติ อนุ มตั ิ เห็ นชอบให้จดั สรรกําไรสะสมเพื่ อกัน ไว้เป็ น
สํารองทัว่ ไปจํานวน 154.7 ล้านบาท (2555: 59.9 ล้านบาท)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
เงินปันผล
2556
เงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2556
รวม

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

24,000

0.03

20 พฤษภาคม 2556

80,000

0.10

17 มกราคม 2557

104,000

0.13

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็ นจํานวนเงิน 78.8 ล้านบาท
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บริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
PT. Singlurus Pratama
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 2 สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 3 สําหรับปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1 สําหรับปี 2555
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
19 มกราคม 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2555

เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
จ่ายต่อหุน้
(พันเหรี ยญ
(เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) สหรัฐอเมริ กา)

วันที่จ่ายเงินปันผล

7,950

1,000

26 มกราคม 2555

3,975

500

26 พฤศจิกายน 2555

3,975

500

27 ธันวาคม 2555

15,900

2,000

ในปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 65 เป็ นจํานวนเงิน 10.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ประมาณ 318.9 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 63.8 ล้านบาท
PT. Lanna Harita Indonesia
เงินปันผล

2556
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 3 สําหรับปี
2555
เงินปั นผลประจําปี
2555
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1 สําหรับปี
2556
เงินปั นผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 2 สําหรับปี
2556
รวม

อนุมตั ิโดย

เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
จ่ายต่อหุน้
(พันเหรี ยญ
(เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) สหรัฐอเมริ กา)

วันที่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2556

2,000

250

22 มีนาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
9 กันยายน 2556

3,600

450

26 มิถุนายน 2556

2,400

300

17 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2556

2,400

300

2 ธันวาคม 2556

10,400

1,300
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เงินปันผล

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

อนุมตั ิโดย

เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
จ่ายต่อหุน้
(พันเหรี ยญ
(เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) สหรัฐอเมริ กา)

วันที่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2555

5,600

700

25 มิถุนายน 2555

2,400

300

25 มิถุนายน 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2555

2,000

250

21 ธันวาคม 2555

10,000

1,250

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 55 เป็ นจํานวนเงิน 5.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อประมาณ 177.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 13.3 ล้านบาท (2555:
เงินปั นผลจํานวน 5.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 172.9 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 13 ล้านบาท)
PT. Citra Harita Mineral
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2555
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
ครั้งที่ 1 สําหรับปี
28 พฤษภาคม 2555
2554
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่
ครั้งที่ 2 สําหรับปี
22 มิถุนายน 2555
2554
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่
ครั้งที่ 1 สําหรับปี
6 กันยายน 2555
2555
รวม

เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
จ่ายต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปันผล
(พันเหรี ยญ
(เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) สหรัฐอเมริ กา)
2,000

2,000

1 มิถุนายน 2555

1,600

1,600

26 กรกฎาคม 2555

400

400

9 ตุลาคม 2555

4,000

4,000

ในปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 55 เป็ นจํานวนเงิน 2.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ประมาณ 69.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจํานวนประมาณ 13.9 ล้านบาท
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32. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
1.
2.
3.

ส่ วนงานถ่านหิ นในประเทศ เป็ นส่ วนงานที่ทาํ การซื้อและจําหน่ายถ่านหิ น
ส่ วนงานถ่านหิ นต่างประเทศ เป็ นส่ วนงานที่ทาํ การผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ส่ วนงานเอทานอล เป็ นส่ วนงานที่ทาํ การผลิตและจําหน่ายเอทานอล

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบัน ทึ ก บัญ ชี สําหรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับ การบัน ทึ ก บัญ ชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

48

ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ไม่รวมเครื่ องมือทาง
การเงินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี

ธุรกิจถ่านหินใน
ประเทศ
2556
2555
1,584 1,740
267
228
17
12
-

ธุรกิจถ่านหิ นใน
ต่างประเทศ
2556
2555
8,889 10,270
82
4
6
1
1

ธุรกิจเอทานอล
2556
2555
1,659 1,350
59
54

รวมส่ วนงาน
2556
2555
12,132 13,360
267
228
21
18
60
55

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
- 12,132 13,360
(349) (228)
(1)
21
17
(1)
60
54

32

36

118

121

99

86

249

243

(2)

(1)

247

242

16
25

19
3

210

484

(4)

2

16
231

19
489

-

-

16
231

19
489

505

481

3,547

4,192

268

279

4,320

4,952

(259)

(218)

4,061

4,734

2,551

2,394

4,165

3,701

2,888

2,421

9,604

8,516

(1,064)

(865)

8,540

7,651

39

35

-

-

-

-

39

35

-

-

39

35

16

(61)

386

154

38

(18)

440

75

2

28

442

103
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลูกค้า
2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
สวิสเซอร์แลนด์
อินเดีย
ออสเตรเลีย
สิ งคโปร์
ประเทศอื่นๆ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
อินโดนีเซีย
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2555

3,243,059
3,669,283
1,784,342
1,114,866
2,135,491
185,093
12,132,134

3,089,374
4,397,862
1,795,899
1,762,260
1,902,118
412,608
13,360,121

2,783,630
1,269,132
4,052,762

2,725,229
881,418
3,606,647

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ
3,669 ล้านบาท และ 1,371 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วนงานธุ รกิจถ่านหิ นในต่างประเทศและธุ รกิจถ่านหิ นใน
ประเทศ (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงิน 4,398 ล้านบาท และ 1,762
ล้านบาท ซึ่งมาจากส่ วนงานธุรกิจถ่านหิ นในต่างประเทศ)
33. สั ญญาและข้ อตกลงทีส่ ํ าคัญ
33.1 ในปี 2541 บริ ษ ัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับ สิ ท ธิ ตามสัญ ญา Coal Contract of Work (“CCOW”)
จากรัฐบาลอินโดนี เซี ยในการสํารวจ ขุดและจําหน่ ายถ่านหิ น ในอําเภอซามาริ นดา (Samarinda) และอําเภอ
คูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมนั ตันตะวันออก ประเทศอินโดนี เซี ย บนพื้นที่สํารวจประมาณ 30,018 เฮคตาร์
เป็ นระยะเวลา 30 ปี บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสําหรับค่าสิ ทธิและค่าสํารวจตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
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33.2 ในปี 2540 บริ ษ ัท PT. Singlurus Pratama ได้รับ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จาก
รั ฐบาลอินโดนี เซี ยในการสํารวจ ขุดและจําหน่ ายถ่านหิ น ในอําเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมนั ตันตะวันออก
ประเทศอินโดนี เซี ย บนพื้นที่สํารวจประมาณ 24,760 เฮคตาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ย่อย
เริ่ มดําเนิ นการผลิตถ่านหิ น บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสําหรับค่าสิ ทธิ และค่าสํารวจตามข้อกําหนดต่าง
ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เริ่ มผลิตถ่านหิ นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
33.3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั PT. Singlurus Pratama ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การการตลาดและบริ การให้
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั ฯและสัญญารับบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศอินโดนี เซี ย
โดยค่าบริ การดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์และอัตราตามที่ระบุในสัญญา
34. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
34.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งมี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุนเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 194 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ ระบบงานอาคาร
และลําเลียงถ่านหิ นของบริ ษทั ฯและระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และ
การซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 17.7 ล้านบาท) (2555: 109.2 ล้านบาท
และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นเงิน 125.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3.4 ล้านบาท))
34.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและบริ การอื่นๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริ การดังกล่าว ดังนี้
จ่ายชําระภายใน

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
36
44
31
35

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
11
10
19
14
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34.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการและสั ญญาซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับบริ การที่เกี่ยวข้องกับการบริ การจ้างรักษาความ
ปลอดภัย การบริ การดูแลรักษารถยนต์ และบริ การอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1
ถึ ง 5 ปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงิ น ขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญ ญาบริ การ
ดังกล่าว ดังนี้
จ่ายชําระภายใน

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
3
2
2
3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2
2
2
3

ข)

บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาจ้างที่ ปรึ กษากฎหมาย ที่ ปรึ กษาด้านเหมื องแร่
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย และอื่น ๆ เป็ นจํานวนเงิน 1.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 0.5 ล้าน
บาท) (2555: สัญญาจ้างที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ที่ปรึ กษา
ด้านเหมือนแร่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยและอื่นๆ เป็ นจํานวน 4.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ:
0.5 ล้านบาท))

ค)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อถ่านหิ นกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศโดยราคา คุณ ภาพ
ถ่านหิ น และปริ มาณการซื้อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ง)

บริ ษทั ย่อยในประเทศได้ทาํ สัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ ง
สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่งอัตราซื้อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

จ)

บริ ษทั ย่อยในประเทศมี ภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากนํ้าตาลซึ่ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และจะ
ตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่ มมีการซื้ อขายในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อขาย 3 ปี แรกเป็ นไปตาม
อัตราที่ระบุในสัญญา ส่ วนปี ที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซ้ือขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี
แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณการซื้อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ฉ)

ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยในประเทศได้ทาํ สัญญาซื้ อกากนํ้าตาลเพิ่มเติมอีกสองฉบับมีกาํ หนด
ระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื้อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไป โดยปริ มาณการซื้อเป็ นไปตามที่ระบุ
ในสัญญา
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ช)

บริ ษ ทั ย่อยในประเทศมี ภ าระผูก พัน เกี่ ยวกับสัญ ญาบริ การกับ บริ ษ ทั ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิน เพื่ อให้
คําแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินและกฎหมายให้แก่บริ ษทั ย่อยในการนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุใน
สัญญา

34.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาขายถ่ านหิน
บริ ษทั PT. Lanna Harita Indonesia และบริ ษทั PT. Singlurus Pratama มี ภาระผูกพันที่ จะขายถ่านหิ นให้กบั
ลูกค้าในประเทศเพื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการกําหนดปริ มาณการขายถ่านหิ นในประเทศ (Domestic
Market Obligation) ซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย
34.5 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวนเงิ น 11.5 ล้านบาท 21,892 ล้านรู เปี ยะห์ และ 0.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ 0.4 ล้านบาท) (2555: 16.9 ล้านบาท และ 18,337.8 ล้านรู เปี ยะห์ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ 0.4
ล้านบาท)) ซึ่ งหนั งสื อคํ้าประกัน ส่ วนใหญ่ ใช้เพื่ อคํ้าประกัน การฟื้ นฟู ส ภาพเหมื อ งของบริ ษ ัท ย่อ ยใน
ต่างประเทศกับหน่ วยงานราชการ คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเพื่อ
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงของบริ ษทั ย่อยในประเทศกับกรมสรรพสามิต โครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพปี 2555
(ปี ที่ 5) กับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
อนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
35. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อ นกัน ยายน 2554 บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งกล่ าวหาว่าบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาซื้ อ ขาย
มันเส้นลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 186.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าว
โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 คดีความยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ย่อยมีความเห็ นว่าบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
ข้างต้น และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเห็นว่าบริ ษทั ย่อยจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญ
ต่อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้ต้ งั สํารองสําหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
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36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ
มีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะ
สั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

50
380
430

772
772

864
864

822
380
864
2,066

0.02 - 9.5
3.1 - 3.35
-

996
996

-

677
677

996
677
1,673

3.7 - 6.34
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

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
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 837.8 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ที่หนึ่งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หา้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 720 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตรา
ร้อยละ 3.8 ต่อปี สําหรับสองปี แรกและอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี สําหรับปี ที่สาม
ถึงปี ที่เจ็ด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึง
เดือนธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

50
380
430

113
113

330
330

163
380
330
873

0.02 - 2.4
3.1 - 3.35
-

-

-

109
109

109
109

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

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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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วน
ใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ทาง
หนี้สินทาง
การเงิน
การเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
5.1

0.3

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

1.3

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราซื้ อ
อัตราขาย
32.6778
32.9494

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราซื้ อ
อัตราขาย
30.4857
30.7775

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ
36.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น
และมีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุ นการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.69:1 (2555: 0.67:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (2555: 0.05:1)
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
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