บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 6 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

4

5

30 กันยายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

18,960
1,034
201,725
393,222
73,032
9,559
19,842
3,515
720,889

35,313
1,026
212,815
122,902
38,419
9,559
4,523
424,557

2,719,731
2,740
2,541
769
2,725,781
3,446,670

2,398,322
1,866
3,464
2,085
2,405,737
2,830,294

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กรรมการ

6
7
8

8

30 กันยายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

1,289,723
164,282
2,379
27,757
6,128
1,961
17,314
1,509,544

899,068
159,812
3,255
117,757
4,090
13,550
1,197,532

1,143
259,405
2,991
263,539
1,773,083

2,584
2,268
4,852
1,202,384

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
192,000
192,235
1,673,587
3,446,670
-

100,000
192,000
146,558
1,627,910
2,830,294
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

9

10

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไร (บาท)

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560

630,924
523
631,447

685,885
413
686,298

1,952,620
1,523
1,954,143

2,222,648
1,430
2,224,078

527,301
3,917
11,988
543,206
88,241
-10,012
78,229
(6,028)
72,201

609,993
1,788
11,385
623,166
63,132
-7,509
55,623
2,172
57,795

1,658,329
11,179
45,665
2,251
1,717,424
236,719
-29,236
207,483
(11,821)
195,662

1,978,476
6,181
36,198
2,020,855
203,223
-26,359
176,864
(6,565)
170,299

-

-

-

-

72,201

57,795

195,662

170,299

0.07

0.06

0.20

0.17

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

11

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 12)
โอนกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเป็ น
สํารองทัวไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 12)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561

กําไรสะสม
ส่ วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
จ่ายโดยใช้หุ้น สํารองตาม
สํารอง
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
556
100,000
442,298
170,299
170,299
(150,000)

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ
188,796
-

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000
192,000

(192,000)
270,597

1,751,949

1,000,000
1,000,000

188,796
188,796

556
556

100,000
100,000

192,000
192,000

146,558
195,662
195,662
(149,985)
192,235

1,627,910
195,662
195,662
(149,985)
1,673,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

รวม
1,731,650
170,299
170,299
(150,000)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบียรับ
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2560

207,483

176,864

118,551
(555)
(8)
1,704
(99)
29,113

107,106
(58)
1,601
(112)
26,215

356,189

311,616

11,115
(269,765)
(34,613)
(18,834)
1,316

(79,732)
15,876
494,564
27,648
(48)

(25,939)
1,465
(3,110)
17,824
74
(26,572)
(4,770)
(13,444)

(73,035)
14,255
(1,189)
709,955
78
(26,329)
(10,552)
673,152

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน
เงินสดจ่ายชําระหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี จากการซื ออาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2560

(409,057)
(1,368)
(410,425)

(161,826)
(150,000)
(148)
150,000
(161,974)

390,655
259,405
(2,559)
(90,000)
(149,985)
407,516
(16,353)
35,313
18,960

(294,287)
(2,485)
(90,000)
(150,000)
(536,772)
(25,594)
37,047
11,453

64,914
-

1,667
1,996

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมื อวันที 18 ตุ ลาคม 2550 และมี ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมี บริ ษทั ลานนา
รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนทีจดทะเบี ยนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหน่ายเอทานอลทีใช้เป็ นเชื อเพลิง ทีอยูต่ ามที
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริ ษทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพื อให้ ข ้อมู ลเพิ มเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครั งล่ าสุ ด ดังนัน
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลที
นําเสนอซําซ้ อนกับข้อมู ลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี ควบคู่ ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ที
เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรื อง รายได้
จากสัญญาทีทํากับลูกค้า ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
มกราคม
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิ น จํานวน 5 ฉบับ ซึ งมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม 2563 หลักการสําคัญ
ของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที เรื อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที เรื อง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที เกี ยวข้อ ง กิ จการต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กับสัญญาที ทํากับลูกค้าทุ กสัญญา ยกเว้นสัญญาที อยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอืน มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการ ขันตอนสําหรับการรับรู ้ รายได้ที
เกิ ดขึนจากสัญญาทีทํากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขันตอน
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ องบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.

นโยบายการบัญชี ทสํี าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
กันยายน
กันยายน
รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย
ณ วันที

กันยายน

นโยบายการกําหนดราคา

2561

2560

2561

2560

51,000

51,000

76,500

76,500 ตามอัตราทีประกาศจ่าย

และ ธันวาคม

ไม่มียอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสัน
6,234
5,848
21,037
20,049
491
450
1,467
1,347
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6,725
6,298
22,504
21,396
รวม
4.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

30 กันยายน 2561
199,866
1,830
29
201,725

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
,
,
,
,

ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที 30 กันยายน 2561 จํานวน 199.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560:
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
5.

.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบัญชี ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561 สรุ ป
ได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
, ,
ซื อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
,
( , )
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
, ,
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2561
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื องใช้สํานักงานซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 5.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 7.6 ล้านบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลื อของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้ างจํานวน 290.2
ล้านบาท (2560: ไม่มี) ซึ งบริ ษ ทั ฯได้ใช้เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่ อสร้ างโรงงาน
ดังกล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้า
เป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้ างจํานวน 1.7 ล้านบาทและ 2. ล้านบาท ตามลําดับ (2560: ไม่มี) โดย
คํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.92 - 3.32 ต่อปี
บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื องจักร ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน
2561 จํานวนประมาณ 1,638.80 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 1,713.6 ล้านบาท) ไปคําประกันเงินกูย้ มื ระยะสัน
และระยะยาวและวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 และ
6.

เงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
. 0- .
2.75 - 3.00
,
633,210
2.75 - 2.85
,
,
.
, ,
899,068

ในระหว่า งงวดเก้า เดื อ นสิ นสุ ดวัน ที 30 กัน ยายน 2561 เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
899,068
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
4,069,896
(3,679,241)
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
1,289,723
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561
วงเงิ นสิ นเชื อจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้ อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
7.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
,
,
,
,
,
,
,
,

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

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

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
,
,
( , )
( , )
,
-

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที กันยายน

มีรายละเอียดดังนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิมระหว่างงวด
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด

(หน่วย: พันบาท)
,
,
( , )
,

ยอดคงเหลือ ณ วันที

กันยายน

เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ งในประเทศเพือ
ทําการปรับโครงสร้างหนีทังหมดทีมีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึงในประเทศในวงเงินจํานวน 845 ล้านบาท โดย
เมือวันที 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พือการปรับโครงสร้างหนี ดังกล่าว
และชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสันและระยะยาวทีมีกบั ธนาคารในประเทศทังจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 837.8 ล้านบาท
เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี ยอ้างอิ ง THBFIX บวกร้ อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ที หนึ งและเพิมขึนใน
อัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตังแต่ปีทีสองถึงปี ทีห้า เงินกูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ นราย
งวดทุก 6 เดื อน จํานวน 10 งวด โดยงวดทีหนึ งถึ งเก้าชําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วนที
เหลื อทังหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตังแต่เดื อนมิ ถุนายน 2557 ถึ งเดื อนธันวาคม 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้ อมสิ งปลู กสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามที
กล่าวในหมายเหตุ 5
ต่อมาเมือวันที 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารเพือ
เปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี
ภายใต้สั ญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขทางการเงิ นบางประการตามที ระบุ ในสัญญา เช่ น
การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไปตาม
อัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที
กํา หนดไว้ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ อย่า งไรก็ ต าม ธนาคารผู ้ใ ห้ กู้ไ ด้มี ห นัง สื อ ผ่อ นปรนเงื อนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ให้บริ ษทั ฯแล้วเมื อวันที มกราคม
อย่างไรก็ตาม ณ วันที ธันวาคม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน . ล้านบาท เป็ นส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี ทังจํานวน ทังนี ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บ ตั ิ ตาม
เงือนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว
เมือวันที พฤษภาคม
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ งในประเทศ ใน
วงเงินจํานวน ล้านบาท โดยเมือวันที 8 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯเบิกเงินกูย้ ืมงวดแรกจํานวน 150.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง M THBFIX บวกร้อยละ . ต่อปี โดยชําระคืนเงินต้นงวด
แรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก เงินกูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน ปี
เป็ นรายงวดทุก เดือน จํานวน งวด โดยงวดทีหนึ งถึงเก้าชําระงวดละ ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระ
ส่ วนทีเหลือทังหมด และจ่ายดอกเบียทุกๆสามเดือน เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานอง
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไปตามอัตรา
ทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
.

ขาดทุนจากเหตุการณ์ อุทกภัย
ในเดื อนตุลาคม
ได้เกิดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บกักนํากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้นากากส่
ํ
าไหลเข้าสู่ พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมี คาํ สังให้หยุดการผลิ ตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปั ญหาบ่อบําบัดนําเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทังนีบริ ษทั ฯได้สํารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุ ทกภัยที เกิดขึน และบันทึ กผลขาดทุ นทีเกิ ดขึนเป็ นจํานวน . ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับปี
และจํานวน . ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ด
วันที กันยายน
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที
ดังนี

กันยายน

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และ

สรุ ปได้

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
2561
2560

6,129

(2,172)

10,898

7,056

(101)
6,028

(2,172)

923
11,821

(491)
6,565

1 . กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลสําหรับกําไรจาก
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การดําเนินงานของกิจการที
เมือวันที เมษายน
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที กรกฎาคม
ถึงวันที ธันวาคม
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรจากการดําเนินงาน
เมือวันที สิ งหาคม
ของกิจการทีได้รับการ
ส่งเสริ มการลงทุนตังแต่
วันที มกราคม
ถึง
วันที มิถุนายน
รวม

เงินปั นผลสําหรับกําไรจากการ ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดําเนินงานของกิจการที
เมือวันที เมษายน
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที กรกฎาคม
ถึงวันที ธันวาคม
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กําไรจากการดําเนินงาน
เมือวันที สิ งหาคม
ของกิจการทีได้รับการ
ส่งเสริ มการลงทุนตังแต่
วันที มกราคม
ถึง
วันที มิถุนายน
รวม

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

วันทีจ่ายเงินปั นผล

,

.

พฤษภาคม

99,985

.

กันยายน

149,985

.

,

.

พฤษภาคม

,

.

กันยายน

,

.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การประกอบกิจการผลิ ตและ
จําหน่ายเอทานอลทีใช้เป็ นเชื อเพลิง และดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผล
การปฏิ บ ตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมู ลค่ าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ทงหมดที
ั
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
14. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
14.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ . ล้านบาท
ที เกี ยวข้องกับการก่อสร้ างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้ างอื นๆ (31 ธันวาคม 2560: โครงการ
ก่อสร้างบ่อระเหยนํากากส่ าเป็ นจํานวนเงินประมาณ . ล้านบาท)
14.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ัท ฯได้เข้าทําสั ญ ญาที เกี ยวข้องกับ การเช่ าพื นที อาคารสํ านักงานและบริ การอื น ๆ อายุของสั ญญามี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
.
.
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
.
.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซือสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้ า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี เริ มตังแต่วนั ที 21 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้ าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื อกากนําตาลซึ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ มมีการซื อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราทีระบุในสัญญา ส่ วนปี ที 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลียของราคาทีซื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณ
การซื อให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา ตังแต่ปีที 6 เป็ นต้นไป ราคาซื อขายจะทําการตกลงเป็ นรายปี
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อกากนําตาลเพิมเติมอีกสองบริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี และจะ
ตกลงราคาซือก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซือให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

14.4 การคําประกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จํานวน ล้านบาท เพื อคําประกันการปฏิ บ ัติตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้ก ระแสไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2560: 5. ล้านบาท)
15. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ทั แห่ งหนึ งกล่าวหาว่าบริ ษ ทั ฯไม่ป ฏิ บ ัติตามสั ญ ญาซื อขายมันเส้ นลงวัน ที
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 186.9
ล้านบาท ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยืนคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยก
ค่าเสี ยหายจํานวน 82.4 ล้านบาท จากนันในวันที 9 ตุ ลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดี ทีบริ ษทั
ดังกล่าวกล่าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้นที บริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้าจํานวน 6.9
ล้านบาท พร้ อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554 (วันทีฟ้ องแย้ง) จนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น พร้อมทังให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมื อวันที 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยืนอุท ธรณ์ คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว และเมื อวันที 9 กุมภาพันธ์
25 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชันต้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ต่อมาเมือวันที 7 เมษายน 25 บริ ษทั ฯได้ยืนฎี กาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดงั กล่าวต่อศาลฎีกาและ
เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้ องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ งขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของทังสองศาลโดย ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงิ นจากบริ ษทั ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
16. ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯมี สิ นทรั พย์ที วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตาม
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมดังนี
ณ วันที 30 กันยายน 2561
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทวัี ดด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

,034

1,034

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
รวม
1,026

1,026

1 . การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 6 พฤศจิกายน
2561

