บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนและงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับงวด
สำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
งบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 7 สิ งหำคม 2561

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,888

35,313

1,032

1,026

241,105

212,815

สิ นค้าคงเหลือ

384,067

122,902

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

247,691

38,419

9,559

9,559

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน

30,240

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5,284

4,523

950,866

424,557

2,627,164

2,398,322

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2,935

1,866

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,440

3,464

969

2,085

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,633,508

2,405,737

รวมสินทรัพย์

3,584,374

2,830,294

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

6

1,482,698

899,068

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

7

196,664

159,812

2,734

3,255

27,757

117,757

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

4,769

-

สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

1,630

4,090

11,606

13,550

1,727,858

1,197,532

1,568

2,584

150,830

-

2,747

2,268

155,145

4,852

1,883,003

1,202,384

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

188,796

188,796

556

556

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

100,000

100,000

จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป

192,000

192,000

ยังไม่ได้จดั สรร

220,019

146,558

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น

1,701,371

1,627,910

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,584,374

2,830,294

-

-

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

8

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

8

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)

หมายเหตุ

สาหรับงวดสามเดือน

สาหรับงวดหกเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

2561

2561

2560

2560

กำไรขำดทุน
รำยได้
รายได้จากการขาย

715,415

786,904

1,321,696

1,536,763

รายได้อื่น

498

679

1,000

1,017

รวมรำยได้

715,913

787,583

1,322,696

1,537,780

621,914

720,385

1,131,028

1,368,483

2,998

1,899

7,262

4,393

16,488

13,536

33,677

24,813

-

-

2,251

-

641,400

735,820

1,174,218

1,397,689

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

74,513

51,763

148,478

140,091

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(10,740)

(9,290)

(19,224)

(18,850)

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

63,773

42,473

129,254

121,241

(4,795)

(1,801)

(5,793)

(8,737)

58,978

40,672

123,461

112,504

-

-

-

-

58,978

40,672

123,461

112,504

0.06

0.04

0.12

0.11

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย

9

รวมค่ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

10

กำไรสำหรั บงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สำหรั บงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บงวด
กำไรต่ อหุ้น

11

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนเกิน

ส่วนทุนจากการ

จัดสรรแล้ว

ที่ออกและ

มูลค่า

จ่ายโดยใช้หุ้น

สารองตาม

สารอง

ชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

เป็ นเกณฑ์

กฎหมาย

ทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000

188,796

556

100,000

-

442,298

1,731,650

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

-

-

112,504

112,504

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

-

112,504

112,504

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 12)

-

-

-

-

-

(50,000)

(50,000)

-

-

-

-

192,000

(192,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

312,802

1,794,154

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

146,558

1,627,910

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

-

-

123,461

123,461

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

-

123,461

123,461

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 12)

-

-

-

-

-

(50,000)

(50,000)

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

220,019

1,701,371

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สารองทัว่ ไป (หมายเหตุ 12)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

129,254

121,241

78,273

69,408

(555)

-

(6)

(39)

1,129

1,062

(73)

(78)

19,159

18,783

227,181

210,377

(28,291)

(108,431)

สิ นค้าคงเหลือ

(260,610)

(194,985)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

(209,272)

480,948

(31,001)

29,010

1,116

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(4,174)

(43,955)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(2,670)

5,079

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(3,110)

(1,189)

(310,831)

376,854

ดอกเบี้ยรับ

74

78

จ่ายดอกเบี้ย

(18,264)

(18,338)

-

(994)

(329,021)

357,600

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(265,885)

(115,354)

-

(80,000)

(1,341)

(16)

-

80,000

(267,226)

(115,370)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

583,630

(129,869)

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

150,830

-

(1,706)

(1,647)

ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(90,000)

(90,000)

เงินสดจ่ายเงินปันผล

(49,932)

(50,000)

เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

592,822

(271,516)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

(3,425)

(29,286)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

35,313

37,047

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

31,888

7,761

75,463

10,328

-

1,701

ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายชาระหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ ออาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดและได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ลานนา
รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อให้ข ้อมู ลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ งล่ าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมู ลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่ ไปกับ
งบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญชี ที่ เกี่ ย วข้อง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้ รายได้ที่
เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงิ นที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ร ะหว่า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่ องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

2.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
8,469
8,358
14,803
14,201
491
117
976
897
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
8,960
8,475
15,779
15,098
รวม
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

30 มิถุนายน 2561
240,900
202
3
241,105

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
207,063
1,401
4,347
4
212,815

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จานวน 240.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 207.1
ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ
5.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ป
ได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)
2,398,322
306,832
(77,990)
2,627,164

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื่ องใช้สานักงานซึ่ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 6.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 7.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยน้ ากากส่ าระหว่างก่อสร้างจานวน 192.3
ล้านบาท (2560: ไม่มี) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในการก่อสร้ างโรงงาน
ดังกล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืม
เข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจานวน 0.3 ล้านบาท (2560: ไม่มี) โดยคานวณจากอัตราการตั้งขึ้น
เป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.92 ต่อปี
บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 จานวนประมาณ 1,077.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 1,107.0 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 และ 8
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
2.60 - 3.00
2.75 - 3.00
1,033,056
633,210
2.75 - 2.85
449,642
265,858
2.75
1,482,698
899,068

ในระหว่า งงวดหกเดื อ นสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลื่อนไหวดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก: ชาระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)
899,068
2,942,791
(2,359,161)
1,482,698

วงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
บางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
7.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
108,902
108,561
86,464
50,021
1,298
1,230
196,664
159,812
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8.

เงินกู้ยมื ระยะยำว

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

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
178,587
117,757
(27,757)
(117,757)
150,830
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)
117,757
150,830
(90,000)
178,587

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทาการปรับโครงสร้างหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจานวน 845 ล้านบาท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาการเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว
และชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั ธนาคารในประเทศทั้งจานวนเป็ นจานวนเงิน 837.8 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สาหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หา้ เงินกูย้ มื นี้มีกาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี โดยชาระคืนเป็ นราย
งวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึงเก้าชาระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดที่สิบชาระส่ วนที่
เหลื อทั้งหมด โดยมีกาหนดชาระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่
กล่าวในหมายเหตุ 5
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขทางการเงิ นบางประการตามที่ ระบุ ในสัญญา เช่ น
การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
อัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่
ก าหนดไว้ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ อย่า งไรก็ ต าม ธนาคารผูใ้ ห้ กู้ไ ด้มี ห นัง สื อ ผ่อ นปรนเงื่ อ นไขเรื่ อ งการด ารง
อัตราส่ วนทางการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ฯแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 117.8 ล้านบาท เป็ นส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี ทั้งจานวน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการดารง
อัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่งในประเทศ ใน
วงเงินจานวน 418 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯเบิกเงินกูย้ ืมงวดแรกจานวน 150.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี โดยชาระคืนเงินต้นงวด
แรกในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ 18 นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก เงินกูย้ มื นี้มีกาหนดชาระคืนภายใน 6 ปี
เป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึงเก้าชาระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดที่สิบชาระ
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด และจ่ายดอกเบี้ยทุกๆสามเดือน เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ให้เป็ นไปตามอัตรา
ที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
9.

ขำดทุนจำกเหตุกำรณ์ อุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทาให้คนั บ่อเก็บกักน้ ากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่บาบัด
แล้วบางส่ วนชารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้น้ ากากส่ าไหลเข้าสู่ พ้นื ที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชาระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุ ตสาหกรรมมีคาสั่งให้หยุดการผลิ ตเอทานอลชัว่ คราว
เพื่อแก้ไขปั ญหาบ่อบาบัดน้ าเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้สารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุทกภัยที่เกิ ดขึ้น และบันทึกผลขาดทุนที่เกิ ดขึ้นเป็ นจานวน 73.3 ล้านบาทในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับปี 2560 และจานวน 2.3 ล้านบาทในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย
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10. ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้
ดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560

4,465

1,953

4,769

9,228

330

(152)

1,024

(491)

4,795

1,801

5,793

8,737

11. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
12. เงินปันผลจ่ ำย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
กาไรจากการดาเนิ นงานของกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของเดื อนกรกฏาคมถึ งเดื อนธันวาคม 2559
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 1,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท จานวนเงิน 100 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายหุ น้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ ที่ ประชุ มฯยังมีมติ อนุ มตั ิ เห็ นชอบให้จดั สรรกาไรสะสมเพื่อกันไว้เป็ น
สารองทัว่ ไปจานวน 192 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กาไรสะสมจากการดาเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 1,000
ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะ
จ่ายเพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหุ ้นอีกหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงิน 50 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
13. ข้ อมูลส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การประกอบกิจการผลิ ตและ
จาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง และดาเนินธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากก าไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่ าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
14. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
14.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 228.5 ล้านบาท
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่ าและโครงการก่อสร้างบ่อระเหยน้ ากากส่ า (31 ธันวาคม 2560:
โครงการก่อสร้างบ่อระเหยน้ ากากส่ าเป็ นจานวนเงินประมาณ 10.6 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
บริ ษ ทั ฯได้เข้าท าสั ญญาที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้ นที่ อาคารส านักงานและบริ การอื่ น ๆ อายุ ของสั ญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

6.5
5.7

5.4
7.5

14.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรและซื้อสิ นค้ ำระยะยำว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมี
กาหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่ งอัตราค่าซื้ อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากน้ าตาลซึ่ งมีกาหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ่ มมีการซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณ
การซื้ อให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อกากน้ าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื้ อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื้ อ
ให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

14.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวน 5.0 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2560: 5.2 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่ าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 186.9
ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคาให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยก
ค่าเสี ยหายจานวน 82.4 ล้านบาท จากนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดีที่บริ ษทั
ดังกล่าวกล่าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระเงิ นค่าซื้ อมันเส้นที่ บริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้าจานวน 6.9
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ยื่นฎีกาคัดค้านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงั กล่าวต่อศาลฎีกา ซึ่ ง
ขณะนี้ คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยื่นฟ้ องบริ ษทั
ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชาระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับเงิ นค่าซื้ อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าที่จ่ายให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าวไว้เต็มจานวนแล้ว
16. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตาม
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั ด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

1,032

1,032

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

1,026

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2561
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