
  

 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 

 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2560 



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,106                       37,047                       

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 968 965

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 252,420                     165,548                     

สินคา้คงเหลือ 472,489                     126,111                     

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 124,818                     543,604                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,777                       31,989                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 878,578                     905,264                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,312,074                  2,314,389                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,181                         2,346                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,820                         2,481                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 703                            703                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,317,778                  2,319,919                  

รวมสินทรัพย์ 3,196,356                  3,225,183                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6 905,925                     986,637                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 162,935                     182,331                     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,172                         2,804                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 180,000                     180,000                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,434                         1,159                         

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 2,123                         2,545                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,400                         14,907                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,268,989                  1,370,383                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,597                         3,957                         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 117,757                     117,757                     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,531                         1,436                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 123,885                     123,150                     

รวมหนีสิ้น 1,392,874                  1,493,533                  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,000,000                  1,000,000                  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,000,000                  1,000,000                  

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 188,796                     188,796                     

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556                            556                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100,000                     100,000                     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 514,130                     442,298                     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,803,482                  1,731,650                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,196,356                  3,225,183                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                                 

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2560 2559

ก ำไรขำดทุน

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 749,859             650,205             

รายไดอ่ื้น 338                    52                      

รวมรำยได้ 750,197             650,257             

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 648,098             527,245             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,494                 3,099                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,277               10,571               

รวมค่ำใช้จ่ำย 661,869             540,915             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 88,328               109,342             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,560)                (10,857)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 78,768               98,485               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (6,936)                (9,688)                

ก ำไรส ำหรับงวด 71,832               88,797               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                         -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 71,832               88,797               

ก ำไรต่อหุ้น 9

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (บาท) 0.07                   0.09                   

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000          1,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น ส ารองตาม

ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,000,000        188,796           556                  100,000           414,195           1,703,547        

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      88,797             88,797             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      88,797             88,797             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,000,000        188,796           556                  100,000           502,992           1,792,344        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,000,000        188,796           556                  100,000           442,298           1,731,650        

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      71,832             71,832             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      71,832             71,832             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 1,000,000        188,796           556                  100,000           514,130           1,803,482        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 78,768               98,485               

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 33,424               30,378               

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (3)                       (23)                     

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 862                    316                    

   รายไดด้อกเบ้ีย (31)                     (29)                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,551                 10,849               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 122,571             139,976             

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (86,841)              (20,961)              

   สินคา้คงเหลือ (346,378)            (178,421)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 418,786             241,770             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,212               13,125               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         20                      

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,462)                122,922             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,590)                (8,800)                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,189)                (1,127)                

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 113,109             308,504             

   จ่ายดอกเบ้ีย (10,352)              (11,367)              

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 102,757             297,137             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,172)              (70,937)              

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                         (85,000)              

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5)                       (16)                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                         85,000               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (43,177)              (70,953)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (80,712)              (226,167)            

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (809)                   (479)                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (81,521)              (226,646)            

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (21,941)              (462)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 37,047               9,102                 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 15,106               8,640                 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,934)              4,570                 

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,701                 3,447                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 
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บริษัท  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลานนา       
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น         
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ       
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ 
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2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,843 5,187 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 780 199 

รวม 6,623 5,386 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ 252,115 163,816 
ลูกหน้ีอ่ืน 305 1,732 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 252,420 165,548 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จ านวน 252.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 163.8 
ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3 

5. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,314,389 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 30,934 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (33,249) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 2,312,074 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 8.3 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 จ านวนประมาณ 1,111.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,108.0 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น
และระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 และ 7  

6. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.85 - 3.10 2.85 - 3.10 728,564 757,266 
ทรัสตรี์ซีท 2.90 2.85 177,361 229,371 

รวม   905,925 986,637 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 
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7. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
    31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้มืระยะยาว 297,757 297,757 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (180,000) (180,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 117,757 117,757 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 297,757 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 297,757 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ท าการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ านวน 845 ลา้นบาท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้  าการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื่อการปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าว
และช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัธนาคารในประเทศทั้งจ  านวนเป็นจ านวนเงิน 837.8 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนใน
อตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหา้ เงินกูย้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี โดยช าระคืนเป็นราย
งวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกา้ช าระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดท่ีสิบช าระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 5 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื่อ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น    
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวได ้  
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8. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,275 9,205 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (339) 483 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,936 9,688 

9. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

10. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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11. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

11.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 8.2 ลา้นบาท                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบบ าบดัก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบหัวเผาก๊าซชีวภาพ 
(31 ธนัวาคม 2559: 33.7 ลา้นบาท)  

11.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังานและบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
    31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 5.9 4.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.5 0.5 

11.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรและซ้ือสินค้ำระยะยำว 

ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
ก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีการซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซ้ือให้เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษทัมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซ้ือ
ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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11.4 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 5.0 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิต และเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2559: 5.1 ลา้นบาท) 

12. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี                  
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.9  
ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจ านวน 82.4 ลา้นบาท จากนั้นในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีท่ีบริษทั
ดงักล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่าวช าระเงินค่าซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจ านวน 6.9 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกว่า
จะช าระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งใหจ่้ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2559 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืตามศาลชั้นตน้  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกา ซ่ึง
ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช าระเงินจาก
บริษทัดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับเงินค่าซ้ือมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่าย
ใหก้บับริษทัดงักล่าวไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนของเดือนกรกฏาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจ านวน 1,000 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 
บาท จ านวน 100 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯยงัมีมติอนุมติัเห็นชอบ
ใหจ้ดัสรรก าไรเพื่อกนัไวเ้ป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 192 ลา้นบาท โดยเงินปันผลและส ารองทัว่ไปดงักล่าวจะ
บนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 

14. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2560 


