บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษ ทั เอเชี ย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย (กลุ่ มบริ ษ ัท ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเชี ย
ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการและงบกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิ จการรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั เอเชี ย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน
ของบริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณของผู ป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ กาหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเชี ย ไบโอ
แมส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ และสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการปรั บปรุ งใหม่จากผลกระทบของ
ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการปันส่ วนโสหุย้ การผลิตใหม่ โดยกระทบ
ต่อสิ นค้าคงเหลือจานวน 3.3 ล้านบาท (คิ ดเป็ นร้อยละ 0.43 ของสิ นทรัพย์รวมในงบการเงินรวม) และจานวน 2.3 ล้าน
บาท (คิ ดเป็ นร้อยละ 0.31 ของสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) และกระทบต่อกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 1.2 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 4.6 ของกาไรสาหรับปี ในงบการเงินรวม) และจานวน 0.4 ล้านบาท
(คิ ดเป็ นร้อยละ 0.76 ของกาไรสาหรับปี ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่ อนไขใน
เรื่ องนี้
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำที่ในกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทางบการเงิ นที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทางบการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิ ดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อ เนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อผิ ด พลาดและถื อ ว่า มี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
เหล่ านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากข้อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จริ ต อาจเกี่ ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ลที่ ไม่ ต รงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัต ถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ป ระสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

(นายเมธี รัตนศรี เมธา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3425
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2561

4

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

35,889,403

49,181,265

43,555,041

187,702
91,468,254
337,444,066
33,970,034
498,959,459

77,224
136,521,152
214,106,424
56,862,075
456,748,140

480,710
135,125,927
216,526,112
84,593,771
480,281,561

10,000,000
275,929,120
2,600,309
9,496,034
11,462,600
309,488,063

10,000,000
280,315,437
2,490,576
6,015,332
6,411,284
305,232,629

10,000,000
269,178,586
2,871,255
5,516,556
6,375,983
293,942,380

808,447,522

761,980,769

774,223,941

31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั อืน
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
5
3, 7
3, 5

8
5, 9
10
3, 11
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
5

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั อืน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

13

562,431,004

508,493,537

532,835,615

5

1,861,549
41,363,888

287,915
57,794,025

2,199,189
42,604,817

14
3

4,292,185
2,853,059
33,750,000
2,330,324
648,882,009

5,551,843
3,840,031
41,042,350
1,582,304
618,592,005

8,593,063
11,533,421
2,141,169
599,907,274

14
11
15

3,177,929
250,450
3,222,694
6,651,073
655,533,082

4,964,195
114,779
5,040,869
10,119,843
628,711,848

10,536,936
526,671
3,849,023
14,912,630
614,819,904

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

150,000,000
112,500,000
5,170,000

76,000,000
76,000,000
5,170,000

76,000,000
76,000,000
5,170,000

2,482,778

2,482,778

2,482,778

6,100,000
34,489,342
(11,895,000)
148,847,120
4,067,320
152,914,440

2,900,000
53,848,348
(11,635,000)
128,766,126
4,502,795
133,268,921

500,000
71,105,729
(2,314,138)
152,944,369
6,459,668
159,404,037

808,447,522

761,980,769

774,223,941

31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

16
16

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั อืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
5
3, 7
3, 5

8
5, 9
10
3, 11

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"
"ปรับปรุ งใหม่"
13,419,842

34,401,062

14,804,147

808,313
80,269,945
37,600,000
141,796,445
158,014,672
431,909,217

3,464,818
122,553,230
90,400,000
81,139,784
145,972,918
477,931,812

4,991,208
114,432,333
148,500,000
14,106,674
136,593,221
433,427,583

10,000,000
19,293,386
226,019,635
2,491,335
6,706,847
9,099,543
273,610,746

10,000,000
19,293,386
226,215,566
2,424,870
2,729,282
4,478,431
265,141,535

10,000,000
19,293,386
195,671,364
2,783,823
2,161,761
4,751,291
234,661,625

705,519,963

743,073,347

668,089,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
8

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั อืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

13

440,761,004

483,493,537

435,140,717

5

49,069,067
28,292,991

36,632,686
38,255,591

62,031,940
28,955,784

14
3

348,072
33,750,000
1,053,011
553,274,145

2,104,460
41,040,000
160,594
601,686,868

2,939,542
7,130,604
163,805
536,362,392

14
11
15

2,182,556
2,182,556
555,456,701

348,072
1,852,007
2,200,079
603,886,947

2,452,532
276,100
1,131,885
3,860,517
540,222,909

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
9

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 1 มกราคม 2559
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2559
"ปรับปรุ งใหม่"

16

150,000,000

76,000,000

76,000,000

16

112,500,000
5,170,000

76,000,000
5,170,000

76,000,000
5,170,000

17

6,100,000
26,293,262
150,063,262

2,900,000
55,116,400
139,186,400

500,000
46,196,299
127,866,299

705,519,963

743,073,347

668,089,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
10

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขายสินค้าและบริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุน
การให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
"ปรับปรุ งใหม่"

2560

2559
"ปรับปรุ งใหม่"

1,240,899,049
5,159,552
1,246,058,601

1,278,277,314
16,554,548
1,294,831,862

1,131,181,898
24,189,392
1,155,371,290

1,106,336,701
63,785,653
1,170,122,354

946,217,390
172,797,257
96,906,909
13,108,960
1,229,030,516

1,006,747,954
158,379,476
85,294,124
12,741,481
1,263,163,035

898,541,532
159,389,912
82,586,107
10,924,115
1,151,441,666

896,786,629
144,795,316
66,729,969
10,293,961
1,118,605,875

3

17,028,085

31,668,827

3,929,624

51,516,479

3, 11
3

1,605,800
15,422,285

5,318,453
26,350,374

(4,021,499)
7,951,123

(843,622)
52,360,101

หมายเหตุ
5

19
3, 5
5
5

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีไม่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
เข้าในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

1,957,983

-

175,739

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
11

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560
หมายเหตุ
รายการทีต้องจัดประเภทรายการใหม่
เข้าในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีเป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (พันหุ้น)

2559
"ปรับปรุ งใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
"ปรับปรุ งใหม่"

(260,000)
1,697,983
17,120,268

(9,320,862)
(9,320,862)
17,029,512

175,739
8,126,862

52,360,101

15,633,011
(210,726)
15,422,285

26,182,619
167,755
26,350,374

7,951,123
7,951,123

52,360,101
52,360,101

17,330,994
(210,726)
17,120,268

16,861,757
167,755
17,029,512

8,126,862
8,126,862

52,360,101
52,360,101

0.074

0.172

0.037

0.344

212,600

152,000*

212,600

152,000*

*ปรับปรุ งตามการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
12

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท (ปรับปรุ งใหม่)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
- ตามรายงานครังก่ อน
รายการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
- ปรับปรุ งใหม่

ทุนเรื อนหุน้
ทีออก
และชําระแล้ว

3

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ส่ วนเกินทุน

ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

5,170,000
-

2,482,778
-

500,000
-

72,539,551
(1,433,822)

(2,314,138)
-

154,378,191
(1,433,822)

6,464,846
(5,178)

160,843,037
(1,439,000)

76,000,000

5,170,000

2,482,778

500,000

71,105,729

(2,314,138)

152,944,369

6,459,668

159,404,037

2,400,000

(2,400,000)

-

-

-

กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-
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รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

76,000,000
-

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

เงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
ของบริ ษทั ย่อย

76,000,000

5,170,000

2,482,778

2,900,000

-

-

-

-

26,182,619
26,182,619

(9,320,862)
(9,320,862)

26,182,619
(9,320,862)
16,861,757

167,755
167,755

26,350,374
(9,320,862)
17,029,512

(41,040,000)
53,848,348

(11,635,000)

(41,040,000)
128,766,126

(2,124,628)
4,502,795

(43,164,628)
133,268,921

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
13

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

76,000,000

รับชําระค่าหุ ้นเพิมทุน
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

36,500,000
-

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

18

112,500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
5,170,000

ส่ วนเกินทุน
2,482,778

-

-

-

-

5,170,000

2,482,778

กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
ของบริ ษทั ย่อย

4,502,795

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

53,848,348

3,200,000

(3,200,000)

-

36,500,000
-

-

36,500,000
-

15,633,011
1,957,983
17,590,994

(260,000)
(260,000)

15,633,011
1,697,983
17,330,994

(210,726)
(210,726)

15,422,285
1,697,983
17,120,268

(33,750,000)
34,489,342

(11,895,000)

(33,750,000)
148,847,120

(224,749)
4,067,320

(33,974,749)
152,914,440

6,100,000

128,766,126

ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

2,900,000

-

(11,635,000)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

133,268,921

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
14

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
- ตามรายงานครังก่อน
รายการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
- ปรับปรุงใหม่

3

ทุนเรื อนหุน้
ทีออก
และชําระแล้ว

บาท (ปรับปรุ งใหม่)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

76,000,000
-

5,170,000
-

500,000
-

47,627,074
(1,430,775)

129,297,074
(1,430,775)

76,000,000

5,170,000

500,000

46,196,299

127,866,299

2,400,000

(2,400,000)

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

-

-

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
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รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

76,000,000

5,170,000

2,900,000

-

52,360,101
52,360,101

52,360,101
52,360,101

(41,040,000)
55,116,400

(41,040,000)
139,186,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
15

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

76,000,000

รับชําระค่าหุน้ เพิมทุน
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

36,500,000
-

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

18

112,500,000

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
5,170,000
5,170,000

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

2,900,000

55,116,400

139,186,400

3,200,000

(3,200,000)

36,500,000
-

7,951,123
175,739
8,126,862

7,951,123
175,739
8,126,862

(33,750,000)
26,293,262

(33,750,000)
150,063,262

6,100,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
16

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานเพิมขึน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ค่าเผือสินค้าเสือมสภาพและเคลือนไหวช้าลดลง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน (ลดลง)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทียังไม่เกิดขึนจริ ง
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) จากค่าสินไหมทดแทน
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - บริ ษทั อืน
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

2559
"ปรับปรุ งใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
"ปรับปรุ งใหม่"

15,422,285

26,350,374

7,951,123

52,360,101

18,459,709

18,269,984

11,192,610

10,471,048

628,898
(152,350)
12,856,323
(75,159)
710,783

1,191,846
(326,368)
12,320,582
(2,233,156)
575,023

550,223
(2,251,014)
10,711,578
(75,159)
(26,080)

720,122
(3,443,023)
9,973,276
(957,489)
575,023

435,744
(4,381,695)
35,101
1,605,800
45,545,439

885,934
(8,848,178)
(98,413)
5,318,453
53,406,081

440,449
(1,847,850)
35,101
(17,263,823)
(4,021,499)
5,395,659

890,834
(41,724)
(98,413)
(50,553,346)
(843,622)
19,052,787

(110,478)
45,330,079
(123,542,583)
23,558,821
(2,625,887)
(4,843,950)
1,573,634

(271,872)
(2,810,170)
4,417,110
31,234,519
(2,049,138)
344,377
(1,899,092)

2,553,884
42,560,465
(60,861,602)
(31,423,692)
(544,488)
(4,413,746)
12,436,381

(2,594,848)
(9,535,841)
(66,311,355)
10,876,992
715,089
652,538
(25,387,073)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560

2559
"ปรับปรุ งใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
"ปรับปรุ งใหม่"

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - บริ ษทั อืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(16,670,452)
316,854
(5,510,077)
(36,978,600)

15,483,253
(641,958)
(14,809,604)
82,403,506

(9,942,094)
461,252
(207,366)
(43,985,347)

9,389,909
(86,304)
(7,564,176)
(70,792,282)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อยลดลง
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิมขึน
รับเงินปันผล
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

152,350
5,943,947
(12,260,752)
(697,177)
(224,749)
(7,086,381)

326,368
21,792,320
334,148
(41,876,326)
(161,900)
(2,122,278)
(21,707,668)

2,353,635
2,243,927
52,800,000
(10,834,452)
(624,770)
37,261,473
83,199,813

6,888,903
118,764
334,148
58,100,000
(40,571,437)
(161,900)
30,555,696
55,264,174

(12,222,829)

(11,910,643)

(10,667,360)

(9,895,338)

53,937,467
(6,287,815)
36,500,000
(41,042,350)
30,884,473

(24,342,078)
(9,407,999)
(45,660,720)

(42,732,533)
(2,228,152)
36,500,000
(41,040,000)
(60,168,045)

48,352,820
(3,197,009)
35,260,473

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิมขึน (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
- เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร

2559
"ปรับปรุ งใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
"ปรับปรุ งใหม่"

(22,936)
(88,418)

(130,549)
(9,278,345)

(27,641)
-

(135,450)
-

(13,291,862)
49,181,265
35,889,403

5,626,224
43,555,041
49,181,265

(20,981,220)
34,401,062
13,419,842

19,596,915
14,804,147
34,401,062

127,944
34,591,318
1,170,141
35,889,403

2,351,120
23,214,394
23,615,751
49,181,265

82,000
12,290,786
1,047,056
13,419,842

1,865,271
8,920,040
23,615,751
34,401,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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1.

ทัวไป

บริ ษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
เมือวันที มีนาคม
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
กับกระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจเกียวกับการจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล
ทีอยูจ่ ดทะเบียนของบริ ษทั มีดงั นี
สํานักงานใหญ่
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
2.

:
:
:
:
:

/ ถนนพระรามที แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
หมู่ที ตําบลบางนําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
284 หมู่ที 1 ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
155/1 หมู่ที 14 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
113/1 หมู่ที 3 ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนีได้จดั ทําเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทังนี งบการเงิน
นี มีวตั ถุประสงค์ทีจัดทําขึนเพือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทยเท่านัน
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งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) รายละเอียด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
ประเทศที
นิติบุคคล
จัดตังขึน
ไทย

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2560
2559
99.99
99.99

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ขนส่งสิ นค้า

บริ ษทั ภาประภัส จํากัด

จําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล

ไทย

99.98

99.98

PT Asia Biomass Indonesia

จําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล

อินโดนีเซี ย

99.00

99.00

Asia Biomass Energy SDN. BHD.

จําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล

มาเลเซีย

55.00

55.00

Asia Biomass Resources SDN. BHD.

จําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล

มาเลเซีย

55.00

55.00

รายการทีมีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
ยกเว้นทีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี จัดทําขึนโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
กลุ่มบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 เพือเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2560 ในลักษณะของตัวเลขทีเกียวข้อง
เพือความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ซึ ง
ได้นาํ เสนอเพือวัตถุประสงค์ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
การปรั บปรุงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐาน
สภาวิชาชี พบัญ ชี ไ ด้ออกประกาศสภาวิช าชี พบัญชี เพิ มเติ ม หลายฉบับ เกี ยวกับ การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ซึ งมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 25 การนํามาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีปรับปรุ งดังกล่าวมาเริ มถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี หลายฉบับเกียวกับการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งมีผลบังคับ
ใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 25 กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาเริ มถื อปฏิบตั ิในการ
จัดทํางบการเงินนีและไม่มีนโยบายในการนํามาเริ มถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ ซึ งมีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2560)

การนําเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุ ง

)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 23 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 24 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 26 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 3 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 38 (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที (ปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2
(ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญ ชี การเปลี ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สํา หรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
รายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
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(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 6
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 11
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12
(ปรับปรุง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 10
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 15
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 25
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 27
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 29
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 31
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 32
(ปรับปรุง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง )

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที ไม่ มี ความเกี ยวข้ อ งอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงิ นได้ - การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิ จการหรื อของ
ผูถ้ ือหุ ้น
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี ยนแปลงในหนี สิ นที เกิ ดขึ นจากการรื อถอน การบูรณะ และ
หนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ท ธิ ในส่ วนได้เสี ย จากกองทุ น การรื อถอน การบู ร ณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรั บปรุ ง
) เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้อรุ นแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที (ปรับปรุ ง )

รายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขัน
ตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง ) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินทีนําส่ งรัฐ

ทังนี ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบืองต้นและเชื อว่า เมือนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุ งดังกล่าวข้างต้น
มาเริ มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.

รายการปรับปรุง

กลุ่มบริ ษ ัทได้ปรั บปรุ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ ในปี
2560 เกี ยวกับผลกระทบจากข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ ซึ งเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงวิธีการปั นส่ วน
โสหุย้ การผลิตใหม่
รายการปรับปรุ งมีผลกระทบดังนี
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พันบาท
เพิมขึน (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2559
2559
2559
2559
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

(3,264)
358
168
(139)
(2,513)
(86)

(1,799)
2
(358)
(1,434)
(5)

(2,276)
358
97
(1,821)
-

(1,788)
(358)
(1,430)
-

พันบาท
เพิมขึน (ลดลง)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้ ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

1,465
(1,465)
(305)
(1,160)
(1,079)
(0.007)

488
(488)
(97)
(391)
(391)
(0.003)
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ

เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการทีมีสาระสําคัญซึงเกิดขึนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึนเมื อบริ ษ ัทมี อาํ นาจควบคุมทังทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นัน ซึ งรวมถึ งผลตอบแทนผันแปรจากบริ ษทั
นันเพือได้มาซึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีมี
การควบคุมจนถึ งวันทีการควบคุม สิ นสุ ดลง นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลียนตามความจําเป็ นเพือให้เป็ น
นโยบายเดียวกันกับบริ ษทั
วิธีการบัญชีสาํ หรับการเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยภายหลังการได้มาซึ งอํานาจควบคุม
การเปลี ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ใหญ่ ในบริ ษ ัทย่อยโดยที ไม่ได้ทาํ ให้กลุ่ม บริ ษัทสู ญ เสี ยอํานาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น แต่ถา้ การเปลียนแปลงมี ผลทําให้
สู ญเสี ยอํานาจในการควบคุม บริ ษทั ย่อย มู ลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลื อที ถื ออยูจ่ ะวัดมู ล ค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมและรับ รู้
ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ที เป็ นตัวเงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที รายงาน แปลงค่ าเป็ นเงิน บาทโดยใช้อัต รา
แลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
กิจการในต่างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสินรอบระยะเวลาที
รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศทีเกิ ดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและแสดงแยก
ต่างหากเป็ นองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจนกว่าเงินลงทุนทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศนันจะถู กจําหน่ าย
ออกไป
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดประกอบด้วย เงินสด เงิ นฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่องสู ง ส่ วนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ได้แยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน” ภายใต้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีการค้ าและค่าเผือหนีสงสั ยจะสู ญ
ลูกหนีการค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกี ยวกับการชําระหนี ในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ
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สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง) หรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีตน้ ทุนถัวเฉลีย ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุน
อืนเพือให้สินค้าอยูใ่ นสภาพและสถานทีปัจจุบนั ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นในการขาย
ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลงจะถูกบันทึกขึนสําหรับสิ นค้าเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั รับรู ้เงินปันผลเป็ นรายได้เมือมีการประกาศจ่าย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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สิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาเช่ าซึ งกลุ่ม บริ ษทั ได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพ ย์สินทีเช่ านัน ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ย
ราคายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วยค่าเสื อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนทีจะหักจากหนี
ตามสัญญาเพือใช้กาํ หนดอัตราดอกเบียจากยอดหนี สิ นทีคงเหลื อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน โดยคํานวณจากราคาทุนตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์และเครื องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

5, 10, 20
5, 10, 20
5, 10, 20
3, 5
5, 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นระยะเวลา - 10 ปี
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการ
ใช้ของสิ นทรัพย์นนแล้
ั วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยทีการสอบทานจะพิจารณาจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณา
จากหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการ
ลดมูลค่าของราคาตามบัญชี ให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกโอน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถื อเป็ นรายได้อืน เมือมีขอ้ บ่งชี ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมี
อยูแ่ ต่เป็ นไปในทางทีลดลง
ผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการและตาม
เกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ทีเกี ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ งเป็ นเงินชดเชยตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานถูกรับรู ้เป็ นหนีสิ นและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจํานวนเงินทีคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยซึ ง
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี สิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก
งานทีถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และต้นทุนดอกเบีย ส่ วนกําไร/ขาดทุนตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี ไม่ ได้ถู กจัดตังเป็ น
กองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึน
ประมาณการหนีสิน
การประมาณการหนี สิ นจะรั บรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื อกลุ่ ม บริ ษ ัทมี ภาระหนี สิ นเกิ ดขึนจากข้อพิพาททาง
กฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ จากอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสิ นดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนีสินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้
อย่างน่าเชือถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
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โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ งแปร
ไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน คือ การรวมธุ รกิ จซึ งกิ จการหรื อธุ รกิ จทังหมดที นํามารวมกันอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมสู งสุ ดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรื อกลุ่มกิจการเดียวกัน ทังก่อนและหลังการรวมธุรกิ จ และการควบคุมนัน
ไม่เป็ นการควบคุมชัวคราว
กําไรหรื อขาดทุน ทียังไม่เกิ ดขึนจริ งจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิ จการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่าง
ระหว่างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีได้รับมากับต้นทุนจ่ายซื อสิ นทรัพย์ทีเกิ ดขึนจากการปรับโครงสร้างภายใน
กิจการหรื อกลุ่มกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ งการซื อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการรวมกิ จการทีมี ผถู ้ ื อหุ้นและ
ผูบ้ ริ หารชุดเดียวกัน กําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิ ดขึนจริ งดังกล่าวได้ถูกแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน” ซึ งถูกแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เมื อสิ นทรัพย์ทีเกียวข้องกับส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันถูกเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ าย
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันทีเกียวข้องจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
การรับรู้รายได้
รายได้ทีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื อได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมี
นัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมี
ความไม่แน่ นอนทีมี นัยสําคัญ ในการได้รับ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านัน ไม่ อาจวัดมู ลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้คา่ เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ดอกเบียรับและรายได้อืนรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินปันผลรับรับรู้ในวันทีกิจการมีสิทธิได้รับเงินปั นผลซึ งตามปกติในกรณี เงินปันผลทีจะได้รับจากหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันทีมีการประกาศสิ ทธิการรับเงินปันผล
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
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รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนจะ
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในรอบบัญชีทีมีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในรอบบัญชีทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้น ใน
กรณี ทีมีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ
การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย ดอกเบียซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของค่างวดตามสัญญาเช่ าการเงิน
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารมี ความจําเป็ นต้องใช้ป ระมาณการและข้อ
สมมติฐ านทีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สิ นทรั พย์และหนี สิ น เพือประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี สิ น
ตลอดจนหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ด้วยเหตุดงั กล่าว ผลของรายการเมือเกิดขึนจริ ง จึงอาจแตกต่างไปจากทีได้ประมาณการไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
บัญ ชี นนั ๆ หรื อบันทึกในงวดบัญชี ทีปรับ และงวดบัญชี ในอนาคตหากการปรั บประมาณการกระทบทังงวดบัญชี ใน
ปัจจุบนั และอนาคต
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื องมื อทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูก นํามาใช้เพือจัดการความเสี ยงที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบียทีเกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงานและจัดหาเงิน เครื องมือทางการเงินทีเป็ น
ตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ ได้มี ไว้เพือการค้า อย่างไรก็ ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที ไม่ เข้าเงือนไขการกําหนดให้เป็ นเครื องมื อ
ป้องกันความเสี ยงจะถือเป็ นรายการเพือค้า
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครังแรกจะ
วัดค่าใหม่ในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันทีรายงาน ถ้า
มีราคาตลาด ในกรณี ทีไม่มีราคาตลาด จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตาม
สัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วันทีรายงานทีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบียประเภทที
ใช้กบั ธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสี ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทีต้องจ่ายชําระหรื อสามารถขอคืนได้โดยคํานวณจากกําไรประจําปี ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้
อัตราภาษี ทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี
ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนีสิ นและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั
ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน
ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่าง
ปี
5.

รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่ บุคคลหรื อกิจการทีมีความเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั จากการทีบุคคลหรื อกิจการ
ดังกล่ า วมี อาํ นาจควบคุ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท ทังทางตรงหรื อ ทางอ้อม หรื อมี อิท ธิ พ ลอย่างมี นัยสํา คัญ ต่อกลุ่ ม บริ ษัท ในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึ งการทีกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิ จการดังกล่าวต่างฝ่ ายต่างอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน หรื อภายใต้การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญร่ วมกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันประกอบด้วย
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
2560
2559
-

ชือบุคคลและกิจการ
บริ ษทั เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ.จี.อี ทรานสปอร์ต จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

-

-

บริ ษทั เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

-

-
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ชือบุคคลและกิจการ
บริ ษทั สถาพร ลามิเนชัน จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการเป็ นญาติสนิทของ
กรรมการ

บริ ษทั เอเซี ยพาเนล จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญภัทธนนท์

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
2560
2559
5.00

5.00

มีหุน้ ส่ วนเป็ นญาติสนิ ทของกรรมการ

-

-

Jinsolid SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

AJ Biomass SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

Teck Yien SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

บริ ษทั เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

-

-

Teck Yien Construction SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

Teck Yien (Bintulu) SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

Destiny Holdings (M) SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

Destiny Integrated Logistics Services
SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

L.C Panmal Trading Company

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

The Golden Mines F&B Services
SDN. BHD.

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน

-

-

บริ ษทั วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการเป็ นญาติสนิทของ
กรรมการ

-

-
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สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
2560
2559
-

ชือบุคคลและกิจการ
บริ ษทั ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกัน

บริ ษทั โอพีจีเทค จํากัด

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

-

-

นายกิติชยั เดชไพบูลย์ยศ

ญาติสนิทของกรรมการ

-

-

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทังนี
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั (ไม่วา่ จะทํา
หน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาปกติทีเทียบเคียงกับราคาทีคิดกับลูกค้ารายอืน

รายได้คา่ เช่า

ราคาทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา

รายได้บริ การ

ราคาทีตกลงร่ วมกัน

รายได้คา่ สาธารณูปโภค

ราคาทีตกลงร่ วมกัน

ซื อสิ นค้า

ราคาปกติทีเทียบเคียงกับราคาทีคิดกับลูกค้ารายอืนและราคาทีตกลงร่ วมกัน

รายจ่ายค่าขนส่ ง

ราคาทีตกลงร่ วมกัน

ดอกเบียรับ

อัตราทีตกลงร่ วมกัน

ซื อและขายทรัพย์สิน

ราคาทีตกลงร่ วมกัน
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รายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

และ

มีดงั นี

พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้า
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
เงินปั นผลรับ
ซือสิ นค้า
ค่าเช่า
ค่าขนส่ ง
ค่าวัสดุสินเปลือง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์โรงงาน
กิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
ซือสิ นค้า
ซืออุปกรณ์
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าขนส่ ง
ค่าวัสดุสินเปลือง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
เงินเดือน โบนัสและอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

-

-

1,006
8
1,529
26
7,872
1,741
82

19,901
183
20,084

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
113
2,126
2,375
17,264
279,449
278
45,652
1,192

216
3,214
2,375
50,553
347,590
180
53,572
57

460
8
40,108
7,627
1,418
149

20
26
1,909
1,078
-

40,108
2,069
879
23

20,708
368
21,076

18,545
78
18,623

15,822
1
15,823
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ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

และ

กับกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย
กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน
บริ ษทั ย่อย
รวม

188

-

188

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

77

51
-

231
-

77

757
808

3,234
3,465

แยกตามอายุหนี ทีค้างชําระได้ดงั นี
พันบาท

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
117
41
71
188

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
51
-

36
77

51

231
231

พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินล่วงหน้าค่ าสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

348
348

348
348

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
149,423
348
149,771

114,135
348
114,483
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พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินปันผลค้างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

19,998

เงินประกันการเช่ า
กิจการทีเกียวข้องกัน

363

-

-

-

88

47,912
881

36,447
38

200
288

276
49,069

148
36,633

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย
กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน
บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

1,440
422
1,862

-

พันบาท

เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2560
2559
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
90,400
37,600

เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวข้างต้นเป็ นตัวสัญญาใช้เงินซึ งคิดดอกเบียในอัตราระหว่างร้อยละ . ต่อปี ในปี
ต่อปี ถึงร้อยละ . ต่อปี ในปี

และร้อยละ .
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รายการเคลือนไหวระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สําหรับเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย มีดงั นี
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 3 ธันวาคม
6.

งบการเงินรวม
2560
2559
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
90,400
148,500
76,200
75,200
(128,000)
(134,300)
37,600
90,400

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - บริษทั อืน
พันบาท

ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
90,592
135,202
(1,221)
(1,247)
89,371
133,955
2,097
2,566
91,468
136,521

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
79,696
121,668
(1,221)
(1,247)
78,475
120,421
1,795
2,132
80,270
122,553
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ณ วันที 31 ธันวาคม
ได้ดงั นี

และ

กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี การค้า – บริ ษทั อืนคงเหลือโดยแยกตามอายุหนี ทีค้างชําระ
พันบาท

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
7.

งบการเงินรวม
2560
2559
71,429
105,186

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
63,443
93,870

17,909
460
794
90,592
(1,221)
89,371

14,999
460
794
79,696
(1,221)
78,475

26,666
1,755
1,133
462
135,202
(1,247)
133,955

24,448
1,755
1,133
462
121,668
(1,247)
120,421

สิ นค้ าคงเหลือ
พันบาท

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสินเปลือง
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
294,945
189,704
41,606
23,301
1,198
1,264
63
337,812
214,269
(368)
(163)
337,444
214,106

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
103,373
57,805
38,713
23,301
15
197
63
142,164
81,303
(368)
(163)
141,796
81,140
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8.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที วันที 31 ธันวาคม

สกุลเงิน
บริ ษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริ ษทั ภาประภัส จํากัด
PT Asia Biomass Indonesia
Asia Biomass Energy SDN. BHD.
Asia Biomass Resources SDN. BHD.
รวม

9.

บาท
บาท
USD
MYR
MYR

และ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี

พัน
ทุนทีชําระแล้ว
2560
2559

ร้อยละ
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2560
2559

4,000
1,000
300
500
500

99.99
99.98
99.00
55.00
55.00

4,000
1,000
300
500
500

99.99
99.98
99.00
55.00
55.00

พันบาท
วิธีราคาทุน
2560

2559

รายได้เงินปั นผล
2560
2559

4,000
1,000
9,512
2,496
2,285
19,293

4,000
1,000
9,512
2,496
2,285
19,293

5,000
11,998
266
17,264

14,999
32,993
2,561
50,553

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน
และส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื องมือ
เครื องใช้ และ
เครื องตกแต่ง
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

รวม
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
จําหน่ าย
โอน – สุ ทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
เพิมขึน
จําหน่ าย
โอน – สุ ทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

140,286
135
24,833
165,254
2,644
167,898

43,581
63
(76)
14,054
57,622
281
(121)
3,072
60,854

10,781
2,772
(1,206)
612
(57)
12,902
1,644
(1,303)
29
13,272

15,658
718
(2,959)
3
13,420
907
(823)
(9)
13,495

206,782
11
(43,798)
(43)
162,952
4,412
(16,893)
6
150,477

1,947
38,178
(39,499)
626
5,146
(3,072)
2,700

419,035
41,877
(48,039)
(97)
412,776
15,034
(19,140)
26
408,696
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ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื องมือ
เครื องใช้ และ
เครื องตกแต่ง
ยานพาหนะ

ทีดิน
และส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

1,546
618
2,164
1,527
3,691

14,537
2,355
(68)
16,824
3,102
(119)
19,807

6,236
1,528
(1,191)
(14)
6,559
1,555
(1,288)
9
6,835

12,644
1,404
(2,873)
11,175
793
(809)
(3)
11,156

114,893
11,822
(30,963)
(14)
95,738
10,898
(15,363)
5
91,278

163,090
164,207

40,798
41,047

6,343
6,437

2,245
2,339

67,214
59,199

626
2,700

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องมือ
เครื องใช้ และ
เครื องตกแต่ง
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

ทีดิน
และส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง
-

รวม
149,856
17,727
(35,095)
(28)
132,460
17,875
(17,579)
11
132,767

280,316
275,929

รวม
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
โอน – สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
โอน – สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

140,286
135
24,833
165,254
2,645
167,899

42,546
63
(77)
14,054
56,586
281
(120)
3,072
59,819

9,157
1,527
(1,205)
613
10,092
1,049
(1,303)
9,838

13,005
657
(1,740)
11,922
802
(819)
11,905

48,972
11
(426)
48,557
910
(7,135)
42,332

1,947
38,178
(39,500)
625
5,146
(3,072)
2,699

255,913
40,571
(3,448)
293,036
10,833
(9,377)
294,492
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ทีดิน
และส่วน
ปรับปรุ งทีดิน
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องมือ
เครื องใช้ และ
เครื องตกแต่ง
ยานพาหนะ

1,546
618
2,164
1,527
3,691

13,573
2,300
(68)
15,805
3,091
(119)
18,777

6,186
1,323
(1,191)
6,318
1,255
(1,288)
6,285

10,477
1,249
(1,687)
10,039
693
(804)
9,928

28,460
4,460
(426)
32,494
4,067
(6,770)
29,791

163,090
164,208

40,781
41,042

3,774
3,553

1,883
1,977

16,063
12,541

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง
-

625
2,699

รวม
60,242
9,950
(3,372)
66,820
10,633
(8,981)
68,472

226,216
226,020
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ราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริ ษทั ซึ งหักค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้ว แต่ยงั คง
ใช้งานอยู่ ณ วันที ธันวาคม
และ 2559 มีจาํ นวน 56.4 ล้านบาท และ .0 ล้านบาท ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั มี ยานพาหนะซึ งมี มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 13.1 ล้านบาท และ .8
ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าซือ
ณ วันที ธันวาคม
กลุม่ บริ ษทั ได้จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนเพือคําประกันวงเงินสิ นเชือทีบริ ษทั
ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ ง ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 12
10.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
เพิมขึน
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

5,108
162
5,270
697
(52)
(7)
5,908

5,016
162
5,178
624
(52)
5,750

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

2,237
543
2,780
583
(52)
(3)
3,308

2,232
521
2,753
558
(52)
3,259
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พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม
11.

2,490
2,600

2,425
2,491

ภาษีเงินได้

ณ วันที ธันวาคม

และ

รายละเอียดของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษียกมา
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
หนิสิ นผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
อืนๆ
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,808
1,500

2,446
1,500

4,132
-

389
1,500

654
1,534
9,496

993
1,076
6,015

437
2,138
6,707

370
471
2,730

250

115

-

-
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ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทีบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี
ตามอัตราภาษีของแต่ละประเทศ
ผลกระทบจากรายการทีเป็ นรายจ่ายต้องห้าม
ทางภาษี
ผลกระทบจากรายการทีสามารถหักเป็ น
รายจ่ายได้เพิมเติม
ผลกระทบจากรายการทีสามารถหักเป็ น
รายจ่ายได้ (ขาดทุนยกมา)
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลง (เพิมขึน) สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ส่วนทีเป็ นของรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ทีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,871

5,371

786

10,303

1,616

1,094

251

332

(3,759)

(896)

(5,169)

(11,024)

5,881
5,609

634
6,203

4,132
-

389

(3,514)

(885)

(3,977)

(489)
1,606

5,318

(44)
(4,021)

(844)
(844)
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12.

วงเงินสิ นเชื อ

ณ วันที 31 ธันวาคม

กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งสําหรับวงเงินสิ นเชือ ดังต่อไปนี
พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์
หนังสื อคําประกัน
รวม

65,000
630,000
435,000
7,000
1,137,000

แวงเงินสิ นเชื อมีหลักประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั และคําประกันโดยกรรมการ
บางท่าน โดยกรรมการดังกล่าวไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการคําประกันกับกลุ่มบริ ษทั
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
พันบาท

ทรัสต์รีซีทส์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
151,521
246,494
410,910
262,000
562,431
508,494

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
151,521
246,494
289,240
237,000
440,761
483,494

เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยตัวสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง ซึ งมี อตั รา
ดอกเบียระหว่างร้อยละ .20 ต่อปี ถึงร้อยละ .10 ในปี
และร้อยละ . 0 ต่อปี ถึงร้อยละ . ต่อปี ในปี
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14. หนีสิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก
หนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

เงินต้น
4,292

2560
ดอกเบีย
227

ชําระ
4,519

3,178
7,470

99
326

3,277
7,796

เงินต้น
5,552

2559
ดอกเบีย
358

ชําระ
5,910

4,964
10,516

169
527

5,133
11,043

ชําระ
2,157
353
2,510

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก
หนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

เงินต้น
348
348

2560
ดอกเบีย
5
5

ชําระ
353

เงินต้น
2,104

2559
ดอกเบีย
53

353

348
2,452

5
58

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าซื อกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ งเพือเช่ายานพาหนะ ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขบางประการของสิ นทรัพย์ทีเช่า
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15.

หนีสิ นผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลือนไหวของหนีสิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
2559 มีดงั นี

ธันวาคม

และ

พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
หนีสิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ณ วันที มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โอนหนีสิ นผลประโยชน์พนักงาน
รายการทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- กําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
หนีสิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ณ วันที ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,041
592
54
646
-

3,849
1,063
131
1,194
-

1,852
508
42
550
-

1,132
349
44
393
327

(2,448)
(16)

(2)

(219)
-

-

3,223

5,041

2,183

1,852

สมมติฐานทีสําคัญซึ งใช้ในการคํานวณหนีสิ นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานมีดงั นี
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเสี ยชีวิต
อัตราการทุพพลภาพ

ร้อยละ 2.12 - 2.70 ในปี 2560 (ร้อยละ . 3 - 3.41 ต่อปี ในปี 2559)
ร้อยละ ต่อปี ในปี 2560 (ร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2559)
ตามอัตราของตารางมรณะไทย (ปี 2551)
ร้อยละ 5 ของตารางมรณะไทย (ปี 2551)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืน ๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนด
ไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1.0)
อัตราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1.0)

(449)
605

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

545
(509)

(196)
248

227
(217)

16. ทุนเรือนหุ้น
บาท
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
จดทะเบียนเพิมทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิมทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ

พันหุ ้น / พันบาท
2560
จํานวนหุ้น

2559
มูลค่า

จํานวนหุน้

มูลค่า

0.50
0.50

152,000
148,000

76,000
74,000

152,000
-

76,000
-

0.50

300,000

150,000

152,000

76,000

152,000
73,000

76,000
36,500

152,000
-

76,000
-

225,000

112,500

152,000

76,000

ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเรื องดังต่อไปนี
ก)

เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีตราไว้จาก

บาทต่อหุน้ เป็ น . บาทต่อหุน้
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ข)

เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จาก , , บาท (หุ ้ น สามัญ , หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ บาท) เป็ น
150, , บาท (หุ ้น สามัญ 300,000,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้ นละ 0.50 บาท) โดยจัดสรรหุ ้ น สามัญ เพิมทุน จํานวน
, , หุน้ เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และจํานวน , , หุ ้น เพือเสนอขาย
ให้แก่ป ระชาชนเป็ นครังแรก ทังนี บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื อวันที
มีนาคม
และจดทะเบียนการเพิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที มีนาคม
ดังนันจํานวน
หุน้ ชําระแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ได้เปลียนจาก 760,000 หุ้น เป็ น 152,000,000 หุ ้น

ค)

ให้นาํ บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต

17.

สํ ารองตามกฎหมาย

ตามข้อกําหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ ซึ งกําหนดให้บ ริ ษ ัทจะต้องจัดสรรทุน สํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ทุกครังทีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
18. เงินปันผล
บริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 11 พฤศจิกายน 255 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 54 บาท เป็ นเงินรวม 1.04 ล้านบาท ซึ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายในวันที 24
กุมภาพันธ์ 60
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 28 ธันวาคม
คณะกรรมการมีมติอนุมติให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ . บาท เป็ นเงินรวม . ล้านบาท ซึ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที มกราคม 61
บริษัทย่ อย
Asia Biomass Energy SDN. BHD.
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 26 มีนาคม 255 ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
เป็ นเงินรวม 0.6 ล้านริ งกิต (เทียบเท่า 4.7 ล้านบาท) ซึงจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในวันที 30
มีนาคม 2559
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บริ ษทั ภาประภัส จํากัด
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 28 เมษายน 255 ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสะสม ณ วันที ธันวาคม
เป็ นเงินรวม ล้านบาท ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที 24 สิ งหาคม 9
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ บาท เป็ นเงินรวม 9 ล้านบาท ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที 31 มีนาคม
2560
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที สิ งหาคม 60 เป็ นเงินรวม 12 ล้านบาท ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในวันที 25 ตุลาคม
2560
บริ ษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 28 เมษายน 255 ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสะสม ณ วันที ธันวาคม 2558 เป็ นเงินรวม ล้านบาท ซึงจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในวันที 24 สิ งหาคม
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ บาท เป็ นเงินรวม 11 ล้านบาท ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที 31 มีนาคม
2560
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที สิ งหาคม 60 เป็ นเงินรวม 5 ล้านบาท ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ้นในวันที 25 ตุลาคม
2560
Asia Biomass Resources SDN. BHD.
เมือวันที 12 มิถุนายน 2560 ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ย่อย มีมติเวียนอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
เป็ นเงินรวม 0.06 ล้านริ งกิต (เทียบเท่า 0.5 ล้านบาท) ซึ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที 12 มิถุนายน 2560
19.

ธันวาคม

9

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี
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พันบาท

การเปลียนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ซือสิ นค้า
ค่าขนส่ ง
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านํามันและเชือเพลิง
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2560
2559
(123,543)
3,567
927,611
851,534
125,925
108,334
111,391
119,418
80,858
83,898
18,460
18,270
16,084
16,534
13,109
12,741

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(60,861)
(66,076)
867,661
848,331
142,315
137,163
81,327
83,360
57,724
54,886
11,193
10,471
4,327
4,483
10,924
10,294
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20. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ล รายได้แ ละกําไรของส่ ว นงานของบริ ษ ัท และบริ ษัท ย่อยสําหรั บ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธัน วาคม 2560 และ
ดังต่อไปนี

มี

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย
การจําหน่ายสิ นค้า :

การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทังในและต่างประเทศ

การให้บริ การ:

การให้บริ การขนส่งสิ นค้า

รายได้
กําไรขันต้น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารและต้นทุนทางการเงิน
รายได้อืน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรก่อนส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

การจําหน่ายสิ นค้า
1,514,825
301,143

พันบาท
2560
การให้บริ การ
รายการตัดบัญชี
50,184
(324,110)
12,627
(19,088)

รวม
1,240,899
294,682

(295,821)
24,124
(6,673)
(54)

(8,144)
3,166
(1,552)

27,825
(22,130)
-

(276,140)
5,160
(6,673)
(1,606)

22,719

6,097

(13,393)

15,423

57

รายได้
กําไรขันต้น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารและต้นทุนทางการเงิน
รายได้อืน
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรก่อนส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้
เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

การจําหน่ายสิ นค้า
1,620,431
272,583

พันบาท
2559
การให้บริ การ
รายการตัดบัญชี
58,682
(400,836)
16,929
(17,983)

รวม
1,278,277
271,529

(272,618)
57,335
6,746
(1,961)

(10,866)
8,853
(3,357)

27,068
(56,379)
-

(256,416)
9,809
6,746
(5,318)

62,085

11,559

(47,294)

26,350

รายได้ของกลุ่มบริ ษทั จากลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี
พันบาท
รายได้

2560
212,645

2559
-
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รายได้ของกลุ่มบริ ษทั แยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกําหนดจากสถานทีตังของลูกค้าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
และ
แสดงได้ดงั นี
พันบาท
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- ประเทศในทวีปเอเชีย
รวม

2560
1,183,747

2559
1,217,926

57,152
1,240,899

60,351
1,278,277

21. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีกิ จการจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพือโอนหนี สิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที วัดมู ลค่า ตลาดทีมี สภาพคล่องเป็ นตลาดทีรายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นนัน ๆ
เกิ ดขึนซึ งมี ความถี และปริ มาณอย่างเพียงพอเพือให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ื อและผูข้ ายในตลาด
หลักหรื อตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นนัน ๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมี ความเป็ นอิสระจากกัน มี
ความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถทีจะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน ๆ และเต็มใจที
จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน ๆ
เพือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงินมีความสมําเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึงมี
การกําหนดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในเทคนิ คการประเมิ นมูลค่า
เพือวัดมูลค่ายุติธรรม ทังนี ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุดกับราคาเสนอซื อขายทีไม่ตอ้ งปรับปรุ ง
ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพ ย์หรื อหนี สิ นอย่างเดี ยวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอืนทีสามารถ
สังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตําสุดคือข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมู ลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื อขายทีไม่ ต้องปรับ ปรุ งในตลาดที มี สภาพคล่องสําหรับ สิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น อย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันทีวัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อโดย
อ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน ๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ซึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน ๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม
และ 2559 กลุม่ บริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนีสิ นทีมีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน (ทังทีเกิดขึนประจําหรื อเกิดขึนไม่ประจํา)
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าและแสดงด้วยมู ลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
และ 2559 แต่มีการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมทีเกียวข้องไว้ในหมายเหตุ 22
22. การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการออกเครื องมือทางการเงินที
เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการค้า
ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ซึ งเกิ ด จากการซื อและขายสิ น ค้า ที เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระยะสันจํานวน 0.3 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เที ยบเท่า 9.18 ล้านบาท) และมี สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระยะสันจํานวน . ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 4.95 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวข้างต้นหมดอายุภายในเดือนมิถุนายน
ผูบ้ ริ หารเชื อว่าความเสี ยงทีเกิดจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าวมีนอ้ ย
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ความเสียงทางด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คือ ความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลงไว้
เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อและการควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวโดยสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือ และคาดว่าไม่มีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ณ วันที
รายงาน ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันทีรายงาน
ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ และหนีสิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษัทใช้ขอ้ มู ลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนันในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิน
ดังนี
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนมี มูลค่าตามบัญ ชี ใกล้เคียงกับมู ลค่ายุติธรรมเนื องจาก
เครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านี จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและหนี สิ นตามสัญ ญาเช่ าการเงินไม่สามารถคํานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มี
ต้นทุนทีเกินจําเป็ น
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23. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและการ
ดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
กลุม่ บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ . : 1 และ 4.72 : 1 ตามลําดับ และ
บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 3.70 : 1 และ 4.34 : 1 ตามลําดับ
24. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ก)

กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่าทีดินคลังสิ นค้าและยานพาหนะหลายฉบับ เป็ นระยะเวลาต่าง ๆ กัน สิ นสุ ดเดือนกรกฎาคม
2564 กลุ่มบริ ษทั ผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวดังนี
พันบาท

ภายในระยะเวลาหนึงปี
ระยะเวลามากกว่าหนึงปี ถึงห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
10,853
3,549
12,586
8,963
3,780
27,219
12,512

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,057
791
4,938
1,839
2,268
9,263
2,630

ข)

บริ ษทั มีภาระผูกพันในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกับกิจการทีไม่เกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงิน 2.05 ล้านบาท

ค)

กลุ่มบริ ษัทมีหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึนจากการทีธนาคารในประเทศหลายแห่ งออกหนังสื อคําประกันกลุ่มบริ ษทั ให้กบั
รัฐวิสาหกิจและบริ ษทั เอกชนหลายแห่ งเป็ นจํานวนเงินรวม 1.36 ล้านบาท

ง)

บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการคําประกันวงเงินกูย้ ืมให้กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึง (บริ ษทั ภาประภัส จํากัด) ใน
วงเงิน 0 ล้านบาท
การนําบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

25.

บริ ษทั ได้ยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื อวันที 8 กันยายน 2560 เพือเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนจํานวน 75,000,000 หุ ้น
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเมือวันที 31 มกราคม 2561
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26.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในวันที 25 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ งเพือจัดตังบริ ษทั แห่ งใหม่ในประเทศ
ไทยสําหรับดําเนิ นธุ รกิจผลิตสิ นค้าเชื อเพลิ งชี วมวลอัดแท่งจําหน่ ายทังในประเทศไทยและต่างประเทศ ทังนี บริ ษทั ที
จัดตังใหม่นีจะมี ทุนจดทะเบียนเริ มต้น 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 100,000 หุ้น ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยบริ ษทั จะถือหุ้นในสัดส่ วนร้อยละ 49 ขณะนีอยูร่ ะหว่างจัดตังบริ ษทั แห่งใหม่ดงั กล่าว
27.

อืนๆ

ในวันที 14 กุม ภาพันธ์ 2561 บริ ษัท ได้รับจดหมายจากอดี ตผูใ้ ห้เช่ ารายหนึ งซึ งบริ ษ ัทได้ยกเลิ กการเช่ ามี ผลในวัน ที 5
พฤศจิ ก ายน 2560 แล้วนั น โดยอดี ต ผูใ้ ห้ เช่ า ได้เรี ยกร้ องให้บ ริ ษ ัท ชดเชยค่าซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง พื นที เช่ าจํานวน
ประมาณ 1.29 ล้านบาท ทังนี บริ ษทั อยูร่ ะหว่างหารื อกับทีปรึ กษากฎหมาย รวมทังสํารวจพืนทีและเจรจากับอดีตผูใ้ ห้เช่า
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อมันว่าบริ ษ ัทได้ส่งมอบพืนทีเช่ าเป็ นไปตามสัญญา ดังนัน ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนจากเหตุการณ์ดงั กล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที
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