บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับ
งวดสามเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
จํากัด (มหาชน) ซึงผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2562

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

4

5

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

31,802
1,043
290,786
262,512
271,424
9,559
3,065
870,191

32,191
1,037
275,888
141,608
545,128
9,559
4,333
1,009,744

2,767,972
2,453
2,730
819
2,773,974
3,644,165

2,756,064
2,662
3,033
769
2,762,528
3,772,272

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
ส่วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กรรมการ

6
7
8

8

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

795,157
172,436
1,337
101,834
39,923
980
10,174
1,121,841

1,174,712
145,537
2,095
102,000
22,286
2,291
21,237
1,470,158

765
564,527
3,367
568,659
1,690,500

710
525,968
3,234
529,912
2,000,070

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
192,000
472,313
1,953,665
3,644,165
-

100,000
192,000
290,850
1,772,202
3,772,272
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2562
2561
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสี ยหายจากอุทกภัย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

753,408
690
754,098

606,281
502
606,783

528,532
6,326
10,287
545,145
208,953
(9,550)
199,403
(17,940)
181,463

509,114
4,264
17,189
2,251
532,818
73,965
(8,484)
65,481
(998)
64,483

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรั บงวด

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

181,463

64,483

0.18

0.06

1,000,000

1,000,000

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไร (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

9

10

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,000,000
1,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ น้ สามัญ
188,796
188,796

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

1,000,000
1,000,000

188,796
188,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กําไรสะสม
ส่วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
จ่ายโดยใช้หุน้ สํารองตาม
สํารอง
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
556
100,000
192,000
146,558
64,483
64,483
556
100,000
192,000
211,041
556
556

100,000
100,000

192,000
192,000

290,850
181,463
181,463
472,313

รวม
1,627,910
64,483
64,483
1,692,393
1,772,202
181,463
181,463
1,953,665

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัวคราว - กองทุนปิ ด
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนินงานลดลง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2561

199,403

65,481

40,323
(6)
133
(37)
9,580
249,396

38,615
(555)
(3)
561
(43)
8,476
112,532

(14,861)
(120,904)
273,704
1,268
(50)

12,080
(308,471)
(125,044)
(27,458)
1,268

35,376
(10,527)
(1,311)
412,091
(10,032)
402,059

(7,534)
(6,677)
(3,110)
(352,414)
(8,183)
(360,597)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี จากการซื ออาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2561

(60,361)
(138)
(60,499)

(105,985)
(35)
(106,020)

(379,555)
38,352
(746)
(341,949)
(389)
32,191
31,802

466,641
(853)
465,788
(829)
35,313
34,484

51,593

43,261

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยเมือวันที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั
ใหญ่ บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคือการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลทีใช้เป็ น
เชื อเพลิ ง ที อยู่ตามทีจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ทีเลขที 888/114 ถนนเพลิ นจิต แขวงลุ มพินี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริ ษ ทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดในรู ป แบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพื อให้ข ้อมู ลเพิ มเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครังล่าสุ ด ดังนัน
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลที
นําเสนอซําซ้อนกับข้อมู ลที ได้รายงานไปแล้ว ผู ใ้ ช้ งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี ควบคู่ ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้น าํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน
ที มี รอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มในหรื อหลังวัน ที 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังกล่ าวได้รับการปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่ าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที
เกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ทีอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรับการ
รับ รู ้รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทํากับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงิ นทีสะท้อนถึ งสิ งตอบ
แทนที กิ จการคาดว่าจะมี สิ ท ธิ ได้รับ จากการแลกเปลี ยนสิ น ค้าหรื อบริ การทีได้ส่ งมอบให้แ ก่ ลูก ค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ใหม่ ซึ งจะมี ผ ลบังคับ ใช้สํ าหรับ งบการเงิ น ที มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อหลังวัน ที
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ มเครื องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิน สดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการ
ตี ความมาตรฐานบัญชี ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานฉบับนีมาถือปฏิบตั ิ
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี เรื องการรับรู ้รายได้เนืองจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้ามาถือปฏิบตั ิ
การรับรู้ รายได้
ขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือบริ ษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมีการ
ส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมู ลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม

3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2562
2561
5,951
6,334
83
485
6,034
6,819
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

31 มีนาคม 2562
276,404
7,894
6,448
40
290,786

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
238,528
6,368
30,989
3
275,888

ยอดคงเหลือของลูกหนี การค้า ณ วันที 31 มีนาคม 2562 จํานวน 276.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 238.5
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบัญชี ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 สรุ ป
ได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
2,756,064
ซือเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
52,015
(40,107)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
2,767,972
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื องใช้สํานักงานซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 4.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.8 ล้านบาท)
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี ยอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 386.1
ล้านบาท (2561: 350.9 ล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่อสร้ าง
โรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของโรงงานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 2.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.4 ล้านบาท) โดยคํานวณจาก
อัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.9 - 3.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี )
บริ ษ ทั ฯได้นาํ ทีดิ นพร้ อมสิ งปลู กสร้ างบางส่ วนและเครื องจักร ซึ งมีมู ลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม
2562 จํานวนประมาณ 1,589.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,613.6 ล้านบาท) ไปคําประกันเงินกูย้ ืมระยะสัน
และระยะยาวและวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 และ 8
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
2.85 - 2.95
2.75 - 2.95
2.75
2.95

รวม

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
693,356
882,905
101,801
291,807
795,157
1,174,712

ในระหว่า งงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวัน ที 31 มี น าคม 2562 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
(หน่วย: พันบาท)
1,174,712
313,652
(693,207)
795,157

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

วงเงินสิ นเชื อจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
7.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินปันผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

31 มีนาคม 2562
111,059
60,130
1,247
172,436

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
62,997
81,322
1,218
145,537
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

31 มีนาคม 2562
666,361
(101,834)
564,527

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
627,968
(102,000)
525,968

การเปลียนแปลงของบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิมระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)
627,968
38,352
41
666,361

เมือวันที 15 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึงในประเทศ ใน
วงเงินจํานวน 418 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิ ดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวัน ทําการสุ ดท้ายของเดื อนที 18 นับจากวันเบิ กเงิ นกูง้ วดแรก (8 มิถุนายน
2561) เงินกูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 6 ปี เป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดทีหนึงถึงเก้า
ชําระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดที สิ บชําระส่ วนทีเหลือทังหมด และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดื อน เงิ นกู้ยืม
ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5
ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิกายน 2561 บริ ษ ทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวอีกสัญญากับธนาคารแห่ งเดิ ม
ในวงเงินจํานวน 300 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที 6 นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก (15 พฤศจิกายน
2561) เงินกูย้ ืมนี มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยชําระ
งวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน เงิ นกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานอง
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ให้เป็ นไปตามอัตรา
ทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที 31 มีน าคม 2562 บริ ษ ทั ฯสามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขเรื องการดํารงอัต ราส่ วนทางการเงิ น ตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ค่ าเสี ยหายจากอุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บ กักนํากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที บําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้นากากส่
ํ
าไหลเข้าสู่ พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษ ทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมี คาํ สังให้หยุดการผลิตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปั ญหาบ่อบําบัดนําเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทังนี บริ ษทั ฯได้สํารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุ ทกภัยทีเกิดขึ น และบันทึ กผลขาดทุ นทีเกิด ขึนเป็ นจํานวน 73.3 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับปี 2560 และจํานวน 2.3 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ด
วันที 31 มีนาคม 2561
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย

10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี เฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
17,637
304
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
303
694
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
17,940
998
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
11. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. 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
จําหน่ ายเอทานอลที ใช้เป็ นเชื อเพลิ งซึ งบริ ษ ัท ฯรับ รู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง และดําเนิ นธุ รกิ จในเขต
ภูมิ ศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมิ นผลการปฏิบ ตั ิงานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานใน
งบการเงิ น ดังนัน รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ทงหมดที
ั
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการ
รายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
13. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
13.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 59.2 ล้านบาท ที
เกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (31 ธันวาคม 2561: 88.4 ล้านบาท)
13.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ัท ฯได้เข้าทําสั ญ ญาที เกี ยวข้องกับ การเช่ าพื นที อาคารสํ านักงานและบริ ก ารอื น ๆ อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
จ่ายชําระ
7.0
4.7
ภายใน 1 ปี
3.2
4.0
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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13.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซื อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซือไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี เริ มตังแต่วนั ที 21 ธันวาคม 2553 ถึ งวัน ที 20 ธัน วาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันตามสัญญาซื 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 ให้ใช้ราคาเฉลี ยของราคาทีซือขายจริ 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
ตกลงราคาซื อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื อให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

13.4 การคําประกัน
ณ วัน ที 31 มี นาคม 2562 บริ ษทั ฯมี ห นังสื อ คําประกัน ซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯเหลื ออยู่เป็ น
จํานวน 5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2561: 5.0 ล้านบาท)
14. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกัน ยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ งกล่าวหาว่าบริ ษ ัท ฯไม่ป ฏิ บ ัติต ามสัญ ญาซื อขายมัน เส้ น ลงวัน 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 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดีทีบริ ษ ทั
ดังกล่าวกล่ าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิน ค่าซื อมัน เส้นที บริ ษ ทั ฯจ่ายล่ วงหน้าจํานวน 6.9
ล้านบาท พร้ อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554 (วันทีฟ้องแย้ง) จนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น พร้อมทังให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมือวันที 3 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ทั ฯได้ยืนอุท ธรณ์ คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว และเมื อวันที 9 กุมภาพัน ธ์
2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชันต้น
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ต่อมาเมือวันที 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ยนฎี
ื กาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุ ทธรณ์ ดงั กล่าวต่อศาลฎีกาและ
เมื อวันที 17 เมษายน 2562 ศาลฎี กาได้มี คาํ พิพากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ ให้บริ ษทั ดังกล่าว
ชําระเงินค่าซื อมันเส้นทีบริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้าจํานวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับจากวัน ที 8 พฤศจิกายน 2554 (วัน ทีฟ้ องแย้ง) จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น โดย ณ วันที 31 มีน าคม 2562
บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับ
เงินค่าซือมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ งขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลล้มละลาย
15. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2562 และ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ฯมี สิ น ทรั พ ย์ที วัด ด้วยมู ล ค่า ยุติ ธรรมแสดงตาม
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมดังนี
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทวัี ดด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

1,043

1,043

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
รวม
1,037

1,037

16. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
16.1 การแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้ องกับอัตราค่ าชดเชยกรณีเลิกจ้ าง
เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึงได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20
ปี ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
ตังแต่วนั ที 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น ไป การเปลี ยนแปลงดังกล่ า วถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี สิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิมขึน 0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุน
บริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีส่วนของกําไรหรื อขาดทุนของงวดทีกฎหมายมีผลบังคับใช้ คือไตรมาสที
สองของปี 2562
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16.2 เงินปั นผล
เมื อวันที 25 เมษายน 2562 ที ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ ม ตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กําไรสะสมจากการดําเนินงานของกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯจํานวน 1,000
ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 250 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไป
แล้วเมื อวันที 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท จํานวนเงิ น 100 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลทีจะจ่าย
เพิมเติมให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นอีกหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 150 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวใน
วันที 24 พฤษภาคม 2562
17. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 10 พฤษภาคม
2562
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