บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับ
งวดหกเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด
(มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนี มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 8 สิ งหาคม 2562

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
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 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

32,014
1,047
213,350
294,055
205,999
9,559
2,738
758,762

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

2,783,647
2,284
2,971
769
2,789,671
3,548,433

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 30 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี 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 ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กรรมการ

6
7
8

8
9

30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

796,717
121,535
1,020
143,834
14,422
980
19,088
1,097,596

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

666
501,313
4,126
506,105
1,603,701

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
463,380
1,944,732
3,548,433
-

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
2562
2561

620,519
1,950
622,469

715,415
498
715,913

1,373,927
2,640
1,376,567

1,321,696
1,000
1,322,696

450,664
5,699
19,656
476,019
146,450
(8,973)
137,477
3,590
141,067

621,914
2,998
16,488
641,400
74,513
(10,740)
63,773
(4,795)
58,978

979,196
12,025
29,943
1,021,164
355,403
(18,523)
336,880
(14,350)
322,530

1,131,028
7,262
33,677
2,251
1,174,218
148,478
(19,224)
129,254
(5,793)
123,461

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

141,067

58,978

322,530

123,461

0.14

0.06

0.32

0.12

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไร (บาท)

10

11

12

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)
ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที
1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที
30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที
1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที
30 มิถุนายน 2562

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน ส่ วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
มูลค่า
จ่ายโดยใช้หุน้ สํารองตาม
สํารอง
หุ น้ สามัญ
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000
-

188,796
-

556
-

100,000
-

192,000
-

146,558
123,461
123,461
(50,000)

1,627,910
123,461
123,461
(50,000)

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

220,019

1,701,371

1,000,000
-

188,796
-

556
-

100,000
-

192,000
-

290,850
322,530
322,530
(150,000)

1,772,202
322,530
322,530
(150,000)

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

463,380

1,944,732

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ 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 นงานลดลง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบียรับ
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2561

336,880

129,254

81,659
(1,333)
(10)
892
(73)
18,540
436,555

78,273
(555)
(6)
1,129
(73)
19,159
227,181

62,537
(152,447)
339,129
1,595
-

(28,291)
(260,610)
(209,272)
(31,001)
1,116

20,035
(1,781)
(1,311)
704,312
74
(18,763)
(22,152)
663,471

(4,174)
(2,670)
(3,110)
(310,831)
74
(18,264)
(329,021)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชําระหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
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

(153,189)
(191)
1,786
(151,594)

(265,885)
(1,341)
(267,226)

(377,995)
47,097
(30,000)
(1,182)
(149,974)
(512,054)
(177)
32,191
32,014

583,630
150,830
(90,000)
(1,706)
(49,932)
592,822
(3,425)
35,313
31,888

16,007

75,463

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
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 มหาชนทีจดทะเบี ยนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคื อการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลทีใช้เป็ น
เชื อเพลิ ง ที อยู่ตามที จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ทีเลขที 888/114 ถนนเพลิ นจิต แขวงลุมพิ นี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพื อให้ข ้อมู ลเพิ มเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครั งล่ าสุ ด ดังนัน
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูล
ที นําเสนอซําซ้อนกับข้อมู ลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน
ที มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพื อให้มีเนื อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ นี
ไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรับการ
รับรู ้รายได้ทีเกิ ดขึ นจากสัญญาที ทํากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงิ นที สะท้อนถึงสิ งตอบ
แทนที กิ จการคาดว่าจะมี สิ ทธิ ได้รับจากการแลกเปลี ยนสิ นค้าหรื อบริ การที ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับใหม่ ซึ งจะมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรับงบการเงิ นที มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อหลังวัน ที
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื 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
การชําระหนี สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาด
ว่าจะเกิ ดขึ น และหลักการเกี ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื องมื อ ทางการเงิ น และเมื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ร ะหว่างการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการ
ตี ความมาตรฐานบัญชี ทีเกี ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่ า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่ นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17
ปั จจุ บัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ร ะหว่างการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานฉบับนีมาถือปฏิบตั ิ
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี เรื องการรับรู ้รายได้เนื องจากการ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้ามาถือปฏิบตั ิ
การรับรู้รายได้
ขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือบริ ษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมีการ
ส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่ าที ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม

3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันเหล่านัน ซึ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
9,761
8,469
83
491
9,844
8,960

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
15,712
14,803
166
976
15,878
15,779
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

30 มิถุนายน 2562
204,983
8,365
2
213,350

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

ยอดคงเหลือของลูกหนี การค้า ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 205.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 238.5
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี ยนแปลงของบัญชี ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิ ถุ นายน 2562
สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
2,756,064
ซือเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
109,264
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันทีจําหน่าย
(453)
(81,228)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
2,783,647
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
ณ วันที 30 มิ ถุ นายน 2562 บริ ษ ัทฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะและเครื องใช้สํานักงานซึ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 3.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.8 ล้านบาท)
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่ อสร้างจํานวน 345.1
ล้านบาท (2561: 350.9 ล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 6.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.4 ล้านบาท) โดยคํานวณจาก
อัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 3.2 - 3.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี )
บริ ษั ท ฯได้ นํ า ที ดิ น พร้ อ มสิ งปลู ก สร้ า งบางส่ วนและเครื องจัก ร ซึ งมี มู ล ค่ า สุ ทธิ ต ามบั ญ ชี ณ วัน ที
30 มิ ถุนายน 2562 จํานวนประมาณ 1,564.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,613.6 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิ น
กูย้ ืมระยะสันและระยะยาวและวงเงินสิ นเชื อทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
และ 8
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
2.95 - 3.00
2.75 - 2.95
635,186
882,905
2.95
2.75
161,531
291,807
796,717
1,174,712

ในระหว่ า งงวดหกเดื อ นสิ นสุ ด วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2562 เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)
1,174,712
770,962
(1,148,957)
796,717

วงเงิ นสิ นเชื อจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสันตามสัญญาเงิ นกูท้ ียังไม่ได้เบิ กใช้เป็ นจํานวน 1,263.3
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 885.3 ล้านบาท)
7.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินปันผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
81,952
62,997
38,339
81,322
1,244
1,218
121,535
145,537
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินกู้ยืมระยะยาว

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

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
645,147
627,968
(143,834)
(102,000)
501,313
525,968

การเปลี ยนแปลงของบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562 มี รายละเอี ยด
ดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิมระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)
627,968
47,097
82
(30,000)
645,147

เมือวันที 15 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ งในประเทศ ใน
วงเงินจํานวน 418 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี ยอ้างอิ ง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่ อปี
โดยชําระคื นเงิ นต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนที 18 นับจากวันเบิกเงิ นกูง้ วดแรก (8 มิถุนายน
2561) เงินกูย้ ืมนี มีกาํ หนดชําระคื นภายใน 6 ปี โดยชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดทุก 6 เดื อน จํานวน 10 งวด
งวดทีหนึ งถึ งเก้าชําระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดที สิ บชําระส่ วนที เหลื อทังหมด และจ่ ายดอกเบี ยทุก ๆ
3 เดื อน เงิ น กู้ยื มระยะยาวดังกล่ าวคําประกันโดยการจดจํานองที ดิ นพร้อ มสิ งปลู กสร้า งบางส่ วน และ
เครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5
ต่อมาเมื อวันที 8 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษัทฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกูร้ ะยะยาวอี กสัญญากับธนาคารแห่ งเดิ ม
ในวงเงินจํานวน 300 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี ยอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ
ปี โดยชํา ระคื น เงิ น ต้น งวดแรกในวัน ทํา การสุ ด ท้ า ยของเดื อ นที 6 นั บ จากวัน เบิ ก เงิ น กู้ง วดแรก (15
พฤศจิ กายน 2561) เงิ น กู้ยืม นี มีกาํ หนดชําระคื นภายใน 5 ปี โดยชําระคื นเงิ น ต้นเป็ นรายงวดทุ ก 6 เดื อ น
จํานวน 10 งวด โดยชําระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี ยทุ ก ๆ 3 เดื อน เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคํา
ประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมาย
เหตุ 5
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ให้เป็ นไปตาม
อัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น โดยณ วันที 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงื อนไขเรื อง
การดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมี วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงิ นกูท้ ี ยังไม่ ได้เบิ กใช้เป็ นจํานวน 42.1
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 90.0 ล้านบาท)
9.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เมื อวัน ที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญั ติ คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ งได้ก ําหนดอัตราค่ า ชดเชยเพิ มเติ มกรณี น ายจ้างเลิ ก จ้าง สําหรั บลู กจ้า งซึ งทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมี หนี สิ นสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิมขึ นจํานวนประมาณ 0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯบันทึ กผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันที ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562

10. ค่ าเสี ยหายจากอุทกภัย
ในเดื อนตุลาคม 2560 ได้เกิ ดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บกักนํากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้นากากส่
ํ
าไหลเข้าสู่ พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํ สังให้หยุดการผลิ ตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปัญหาบ่อบําบัดนําเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทังนี บริ ษทั ฯได้สํารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุทกภัยที เกิ ดขึ น และบันทึ กผลขาดทุ นที เกิ ดขึ นเป็ นจํานวน 73.3 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับปี 2560 และจํานวน 2.3 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน 2561
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยู่ระหว่างดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรั บงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิ ถุนายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้
ดังนี
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน
2562
2561

(3,349)

4,465

14,288

4,769

(241)
(3,590)

330
4,795

62
14,350

1,024
5,793

12. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
13. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล

อนุ มตั ิโดย

2562
เงินปันผลสําหรับกําไรจาก
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การดําเนินงานของกิจการที
เมือวันที 25 เมษายน 2562
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
รวม

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

150,000

0.15

150,000

0.15

วันทีจ่ายเงินปันผล

24 พฤษภาคม 2562
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินปันผล

อนุ มตั ิโดย

2561
เงินปันผลสําหรับกําไรจาก
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การดําเนินงานของกิจการที
เมือวันที 19 เมษายน 2561
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
รวม

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

50,000

0.05

50,000

0.05

วันทีจ่ายเงินปันผล

18 พฤษภาคม 2561

14. ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีมีผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้
เปลียนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานจากปี 2561 โดยเพิมส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงาน
ซึ งได้แก่ ส่ วนงานสารปรับ ปรุ งดิ น อย่างไรก็ตาม การดําเนิ น งานของส่ วนงานดังกล่ าวในงวดปั จจุบันมี
จํานวนไม่เป็ นสาระสําคัญ
15. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
15.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 68.7 ล้านบาท
ที เกี ยวข้องกับการก่ อสร้ างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่ อสร้ างอื นๆ (31 ธันวาคม 2561: 88.4 ล้าน
บาท)
15.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ัทฯได้เข้าทําสั ญ ญาที เกี ยวข้องกับการเช่ าพื นที อาคารสํานักงานและบริ การอื น ๆ อายุของสั ญ ญามี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
7.6
4.7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
2.3
4.0
15.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซื อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที ระบุใน
สัญญา

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 ให้ใช้ราคาเฉลียของราคาที ซื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเที ยบ ตังแต่ปีที 6
เป็ นต้นไป ราคาซือขายจะทําการตกลงเป็ นรายปี โดยปริ มาณการซื อให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

15.4 การคําประกัน
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จํานวน 5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2561: 5.0 ล้านบาท)
16. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึงกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื อขายมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่ าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ยืนคําให้การและฟ้ องแย้งโดยเรี ยกค่ าเสี ยหายจํานวน 82.4
ล้านบาท คู่ความทังสองฝ่ ายได้ต่อสู ้คดีใน 3 ชันศาล คดี ได้สินสุ ดเมือวันที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา
ได้มีคาํ พิพากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ ให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้นทีบริ ษทั ฯจ่าย
ล่วงหน้าจํานวน 6.9 ล้านบาท พร้อ มดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี นับจากวันที 8 พฤศจิ กายน 2554
(วันทีฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชําระเสร็จสิ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคําพิพากษา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทังนี เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึงศาลล้มละลายได้อ่าน
คําพิพากษาเมือวันที 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้ องเนื องจากบริ ษทั ฯดังกล่าวยังมีสิทธิ เรี ยกร้องอยู่กบั ลูกหนี
รายหนึ งซึ งเป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี สิ นล้นพ้นตัว ซึ งบริ ษทั ฯได้ทาํ การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ดังกล่าวไว้แล้ว
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึก
ค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
17. ลําดับชันของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสิ นทรั พย์ที วัดด้วยมูลค่ ายุติธรรมแสดงตาม
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมดังนี
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทีวัดด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

1,047

1,047

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

1,037

18. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 8 สิ งหาคม 2562
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