
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด               

สามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ี

จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักลา่วประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญเ่ป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2562 



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,802                     32,191                     

เงินลงทุนชวัคราว - กองทุนเปิด 1,043 1,037

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 290,786                   275,888                   

สินคา้คงเหลือ 262,512                   141,608                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 271,424                   545,128                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559                       9,559                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,065                       4,333                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 870,191                   1,009,744                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,767,972                2,756,064                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,453                       2,662                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,730                       3,033                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 819                          769                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,773,974                2,762,528                

รวมสินทรัพย์ 3,644,165                3,772,272                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6 795,157                   1,174,712                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 172,436                   145,537                   

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,337                       2,095                       

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 101,834                   102,000                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,923                     22,286                     

สาํรองผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 980                          2,291                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,174                     21,237                     

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,121,841                1,470,158                

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 765                          710                          

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 564,527                   525,968                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,367                       3,234                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 568,659                   529,912                   

รวมหนีสิน 1,690,500                2,000,070                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000                1,000,000                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000                1,000,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 188,796                   188,796                   

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 556                          556                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000                   100,000                   

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทวัไป 192,000                   192,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 472,313                   290,850                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,953,665                1,772,202                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,644,165                3,772,272                

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                              

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 753,408            606,281            

รายไดอื้น 690                   502                   

รวมรายได้ 754,098            606,783            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 528,532            509,114            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6,326                4,264                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,287              17,189              

ค่าเสียหายจากอุทกภยั 9 -                        2,251                

รวมค่าใช้จ่าย 545,145            532,818            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 208,953            73,965              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,550)               (8,484)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 199,403            65,481              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (17,940)             (998)                  

กําไรสําหรับงวด 181,463            64,483              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 181,463            64,483              

กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 11

   กาํไร (บาท) 0.18                  0.06                  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000         1,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ทีออกและ มูลคา่ จ่ายโดยใชหุ้น้ สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทวัไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       146,558       1,627,910    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   64,483         64,483         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   64,483         64,483         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       211,041       1,692,393    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       290,850       1,772,202    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   181,463       181,463       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   181,463       181,463       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       472,313       1,953,665    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 199,403            65,481              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,323              38,615              

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ -                        (555)                  

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชวัคราว - กองทุนปิด (6)                      (3)                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 133                   561                   

   รายไดด้อกเบีย (37)                    (43)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9,580                8,476                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 249,396            112,532            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (14,861)             12,080              

   สินคา้คงเหลือ (120,904)           (308,471)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 273,704            (125,044)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,268                (27,458)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (50)                    1,268                

หนีสินดาํเนินงานลดลง

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 35,376              (7,534)               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (10,527)             (6,677)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,311)               (3,110)               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 412,091            (352,414)           

   จ่ายดอกเบีย (10,032)             (8,183)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 402,059            (360,597)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,361)             (105,985)           

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (138)                  (35)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (60,499)             (106,020)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (379,555)           466,641            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 38,352              -                        

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสญัญาเช่าการเงิน (746)                  (853)                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (341,949)           465,788            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (389)                  (829)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 32,191              35,313              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 31,802              34,484              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51,593              43,261              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 
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บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562  

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยเมือวนัที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลานนา รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัมหาชนทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นบริษทั

ใหญ่ บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลทีใช้เป็น

เชือเพลิง ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ทีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดย

บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนําเสนอครังล่าสุด ดังนัน         

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม ่ๆ เพอืไม่ให้ขอ้มูลที

นําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับ       

งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทเีริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงิน

ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปไดด้งันี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาททีาํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที

เกียวขอ้งต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการ

รับรู้รายไดท้ีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบ

แทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินค้าหรือบริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแตล่ะขนัตอน  

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัท ี1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับใหม่ ซึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที                                 

1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึง 

สามารถสรุปไดด้งันี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ

เกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานฉบบันีมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายบญัชีเรืองการรับรู้รายไดเ้นืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท ี15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั 

การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมีการ

ส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินคา้ทีได้ส่งมอบ

หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับงวดสามเดือน           

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

   2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน   5,951 6,334 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   83 485 

รวม   6,034 6,819 
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4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนีการคา้ 276,404 238,528 

ลูกหนีอืน 7,894 6,368 

ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 6,448 30,989 

ดอกเบียคา้งรับ 40 3 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 290,786 275,888 

ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวน 276.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 238.5 

ลา้นบาท) เป็นลูกหนีการคา้ทียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

5. ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุป

ไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 2,756,064 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 52,015 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (40,107) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 2,767,972 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครืองใชส้ํานกังานซึงไดม้าภายใตส้ัญญา

เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 4.8 ลา้นบาท) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนาํกากส่าระหว่างก่อสร้างจาํนวน 386.1 

ลา้นบาท (2561: 350.9 ลา้นบาท) ซึงบริษทัฯไดใ้ช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเพือใชใ้นการก่อสร้าง

โรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของโรงงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 2.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.4 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจาก

อตัราการตงัขึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.9 - 3.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี) 

บริษทัฯได้นาํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนและเครืองจกัร ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 

2562 จาํนวนประมาณ 1,589.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,613.6 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัเงินกูย้ืมระยะสัน

และระยะยาวและวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 และ 8  
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6. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)   

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.85 - 2.95 2.75 - 2.95 693,356 882,905 

ทรัสตรี์ซีท 2.95 2.75 101,801 291,807 

รวม   795,157 1,174,712 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที  31 มีนาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินมีการ

เคลือนไหวดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 1,174,712 

บวก: เพิมขึนระหวา่งงวด  313,652 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (693,207) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 795,157 

วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงของบริษทัฯ คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

7. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หนีการคา้ 111,059 62,997 

เจา้หนีอืน 60,130 81,322 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,247 1,218 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 172,436 145,537 
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8. เงินกู้ยืมระยะยาว 

                                      (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมระยะยาว 666,361 627,968 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (101,834) (102,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 564,527 525,968 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 627,968 

บวก: เบิกเงินกูเ้พมิระหวา่งงวด 38,352 

 ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งงวด 41 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 666,361 

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึงในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน 418 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบียอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 18 นับจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 

2561) เงินกูย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี เป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดทีหนึงถึงเกา้

ชาํระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดทีสิบชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน เงินกู้ยืม

ระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯ

ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5  

ต่อมาเมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     

ในวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบียอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 6 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (15 พฤศจิกายน 

2561) เงินกูย้ืมนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยชาํระ

งวดละ 30 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนอง

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯสามารถปฏิบตัิตามเงือนไขเรืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที

กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวได ้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 8

9. ค่าเสียหายจากอุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันาํกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบาํบดั

แลว้บางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลใหน้าํกากส่าไหลเขา้สู่พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมขา้งเคียง มีผลให้

บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสังให้หยุดการผลิตเอทานอลชัวคราว 

เพือแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันาํเสียให้กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทงันีบริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายจาก

ผลของอุทกภยัทีเกิดขึน และบนัทึกผลขาดทุนทีเกิดขึนเป็นจาํนวน 73.3 ล้านบาทในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับปี 2560 และจาํนวน 2.3 ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2561 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย

กบับริษทัประกนัภยั 

10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับงวดสามเดือน              

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

   2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล   17,637 304 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว   303 694 

ภาษีเงนิได้ทแีสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   17,940 998 

11. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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12.  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายเอทานอลทีใช้เป็นเชือเพลิงซึงบริษัทฯรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง และดาํเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานใน

งบการเงิน ดงันนั รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการ

รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

13.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 59.2 ลา้นบาท ที

เกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนาํกากส่าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (31 ธนัวาคม 2561: 88.4 ลา้นบาท) 

13.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯได้เข้าท ําสัญญาทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีอาคารสํานักงานและบริการอืน ๆ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 7.0 4.7 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.2 4.0 
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13.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาให้บริการและซือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซือขายไฟฟ้า ซึงสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี เริมตงัแต่วนัที 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึงอตัราค่าซือไฟฟ้าเป็นไปตามทีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาซือกากนาํตาลซึงมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 

โดยเริมมีการซือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราทีระบุในสัญญา ส่วนปีที 4 

และ 5 ใหใ้ชร้าคาเฉลียของราคาทีซือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ

การซือให้เป็นไปตามทีระบุในสัญญา ตงัแต่ปีที 6 เป็นตน้ไป ราคาซือขายจะทาํการตกลงเป็นรายปี 

นอกจากนี บริษทัฯไดท้าํสัญญาซือกากนาํตาลเพิมเติมอีกสองบริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะ

ตกลงราคาซือก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซือใหเ้ป็นไปตามทรีะบุในสัญญา 

13.4 การคําประกนั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 5.0 ล้านบาท เพือคาํประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2561: 5.0 ลา้นบาท) 

14. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหนึงกล่าวหาว่าบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาซือขายมนัเส้นลงวนัที                  

21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัที 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  

ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ืนคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ล้านบาท จากนันในวนัที 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้องคดีทีบริษทั

ดังกล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซือมนัเส้นทีบริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัทีฟ้องแยง้) จนกว่า

จะชาํระเสร็จสิน พร้อมทงัให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

เมือวนัที 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ยืนอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าว และเมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายนืตามศาลชนัตน้  
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ต่อมาเมือวนัที 7 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้นืฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกาและ 

เมือวนัที 17 เมษายน 2562 ศาลฎีกาไดม้ีคาํพิพากษายืนตามศาลชนัตน้และศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่าว

ชาํระเงินค่าซือมนัเส้นทีบริษทัฯจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นับจากวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัทีฟ้องแยง้) จนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 

บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับ

เงินค่าซือมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ทีจ่ายใหก้บับริษทัดงักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 

 เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยืนฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึงขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของศาลลม้ละลาย  

15. ลาํดับชันของมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพย์ทีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตาม 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทวีดัด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนชวัคราว - กองทุนเปิด 1,043 1,043 1,037 1,037 

16.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

16.1  การแก้ไขกฎหมายทีเกยีวข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

 เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 

ปีขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานเพิมขึน 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงวดทีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสที

สองของปี 2562 
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16.2 เงนิปันผล 

 เมือวนัที 25 เมษายน 2562 ทีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานของกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาํนวน 1,000 

ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 250 ลา้นบาท ซึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

แล้วเมือวนัที 14 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวนเงิน 100 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลทีจะจ่าย

เพิมเติมให้แก่ผูถื้อหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใน

วนัที 24 พฤษภาคม 2562 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 10 พฤษภาคม 

2562 


