
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด               

สามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับ

งวดหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 

(มหาชน) ซึ�งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี�ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื�อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักลา่วประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น 

การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชื�อมั�นวา่จะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2562 



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,014                     32,191                     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,047 1,037

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 4 213,350                   275,888                   

สินคา้คงเหลือ 294,055                   141,608                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 205,999                   545,128                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559                       9,559                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,738                       4,333                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 758,762                   1,009,744                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,783,647                2,756,064                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,284                       2,662                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,971                       3,033                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 769                          769                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,789,671                2,762,528                

รวมสินทรัพย์ 3,548,433                3,772,272                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 6 796,717                   1,174,712                

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 7 121,535                   145,537                   

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,020                       2,095                       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 143,834                   102,000                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,422                     22,286                     

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 980                          2,291                       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 19,088                     21,237                     

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,097,596                1,470,158                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 666                          710                          

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 501,313                   525,968                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 4,126                       3,234                       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 506,105                   529,912                   

รวมหนี�สิน 1,603,701                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 - สาํรองทั�วไป 192,000                   192,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 463,380                   290,850                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,944,732                1,772,202                

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,548,433                3,772,272                

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -                              

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 620,519 715,415            1,373,927         1,321,696         

รายไดอื้�น 1,950              498                   2,640                1,000                

รวมรายได้ 622,469          715,913            1,376,567         1,322,696         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 450,664          621,914            979,196            1,131,028         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 5,699              2,998                12,025              7,262                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,656            16,488              29,943              33,677              

ค่าเสียหายจากอุทกภยั 10 -                      -                        -                        2,251                

รวมค่าใช้จ่าย 476,019          641,400            1,021,164         1,174,218         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 146,450          74,513              355,403            148,478            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,973)             (10,740)             (18,523)             (19,224)             

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 137,477          63,773              336,880            129,254            

ภาษีเงินได้ 11 3,590              (4,795)               (14,350)             (5,793)               

กําไรสําหรับงวด 141,067          58,978              322,530            123,461            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                      -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 141,067          58,978              322,530            123,461            

กําไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กาํไร (บาท) 0.14                0.06                  0.32                  0.12                  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000       1,000,000         1,000,000         1,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ที�ออกและ มูลคา่ จ่ายโดยใชหุ้น้ สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที�

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

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   123,461        123,461        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   123,461        123,461        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                   -                   -                   -                   -                   (50,000)        (50,000)        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 

   30 มิถุนายน 2561 1,000,000     188,796        556               100,000        192,000        220,019        1,701,371     

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที�

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

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   322,530        322,530        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   322,530        322,530        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                   -                   -                   -                   -                   (150,000)      (150,000)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 

   30 มิถุนายน 2562 1,000,000     188,796        556               100,000        192,000        463,380        1,944,732     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 336,880            129,254            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 81,659              78,273              

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ -                        (555)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,333)               -                        

   กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด (10)                    (6)                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 892                   1,129                

   รายไดด้อกเบี�ย (73)                    (73)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 18,540              19,159              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 436,555            227,181            

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 62,537              (28,291)             

   สินคา้คงเหลือ (152,447)           (260,610)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 339,129            (209,272)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,595 (31,001)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น -                        1,116                

หนี� สินดาํเนินงานลดลง

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 20,035              (4,174)               

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (1,781)               (2,670)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,311)               (3,110)               

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 704,312            (310,831)           

   ดอกเบี�ยรับ 74                     74                     

   จ่ายดอกเบี�ย (18,763)             (18,264)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (22,152)             -                        

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 663,471            (329,021)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (153,189)           (265,885)           

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (191)                  (1,341)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,786                -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (151,594)           (267,226)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (377,995)           583,630            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 47,097              150,830            

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (30,000)             (90,000)             

จ่ายชาํระหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน (1,182)               (1,706)               

เงินปันผลจ่าย (149,974)           (49,932)             

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (512,054)           592,822            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (177)                  (3,425)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 32,191              35,313              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 32,014              31,888              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี�จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,007              75,463              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 
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บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562  

1. ข้อมลูทั�วไป 

1.1 ข้อมลูบริษทัฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยเมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนา รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทั
ใหญ่ บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็น
เชื�อเพลิง ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� เลขที�  888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นําเสนอครั� งล่าสุด ดังนั�น         
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื�อไม่ใหข้อ้มูล
ที�นําเสนอซํ� าซ้อนกับข้อมูลที�ได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี� ควบคู่ไปกับ       
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที� เริ�มในหรือหลงัวนัที�  1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสาํหรับการ

รับรู้รายไดที้�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบ

แทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสินค้าหรือบริการที�ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ

กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับใหม่ ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที�                                 

1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� ง 

สามารถสรุปไดด้งันี�  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด
ว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบัญชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบังคับใช้ จะทําให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที� เริ� มนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี�สินสาํหรับ

สญัญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที� เริ� มนํา

มาตรฐานฉบบันี�มาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ในงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีเรื�องการรับรู้รายไดเ้นื�องจากการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั 

การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการ

ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินค้าที�ไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� ง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน           

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 9,761 8,469 15,712 14,803 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 83 491 166 976 

รวม 9,844 8,960 15,878 15,779 
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4. ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี�การคา้ 204,983 238,528 

ลูกหนี� อื�น 8,365 6,368 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน - 30,989 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 2 3 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 213,350 275,888 

ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 205.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 238.5 

ลา้นบาท) เป็นลกูหนี�การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

5. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2562             

สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 2,756,064 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 109,264 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที�จาํหน่าย (453) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (81,228) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 2,783,647 

ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื�องใช้สํานักงานซึ� งได้มาภายใต้

สญัญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 4.8 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํ� ากากส่าระหว่างก่อสร้างจาํนวน 345.1 

ลา้นบาท (2561: 350.9 ลา้นบาท) ซึ� งบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งเพื�อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 6.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.4 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจาก

อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 3.2 - 3.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี) 

บริษัทฯได้นําที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างบางส่วนและเครื� องจักร ซึ� งมี มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ วันที�                        

30 มิถุนายน 2562 จาํนวนประมาณ 1,564.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,613.6 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัเงิน

กูย้ืมระยะสั�นและระยะยาวและวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6  

และ 8  
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6. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)   

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ตั�วสัญญาใชเ้งิน 2.95 - 3.00 2.75 - 2.95 635,186 882,905 

ทรัสตรี์ซีท 2.95 2.75 161,531 291,807 

รวม   796,717 1,174,712 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที�  30 มิถุนายน 2562 เงินกู ้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินมีการ

เคลื�อนไหวดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 1,174,712 

บวก: เพิ�มขึ�นระหว่างงวด  770,962 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (1,148,957) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 796,717 

วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งของบริษทัฯ คํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั�นตามสัญญาเงินกูที้�ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 1,263.3 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 885.3 ลา้นบาท) 

7. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หนี�การคา้ 81,952 62,997 

เจา้หนี�อื�น 38,339 81,322 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,244 1,218 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 121,535 145,537 
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8. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

                                      (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูยื้มระยะยาว 645,147 627,968 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (143,834) (102,000) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 501,313 525,968 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียด

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 627,968 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ�มระหวา่งงวด 47,097 

 ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินกูย้ืมระหวา่งงวด 82 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 645,147 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน 418 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 
โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที� 18 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 

2561) เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี โดยชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด 

งวดที�หนึ� งถึงเกา้ชาํระงวดละ 42 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ        
3 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคํ� าประกันโดยการจดจาํนองที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างบางส่วน และ

เครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 5  

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     

ในวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ
ปี โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือนที�  6 นับจากวันเบิกเงินกู ้งวดแรก (15 

พฤศจิกายน 2561) เงินกู้ยืมนี� มีกาํหนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเงินต้นเป็นรายงวดทุก 6 เดือน 

จาํนวน 10 งวด โดยชาํระงวดละ 30 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี� ยทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ� า
ประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมาย

เหตุ 5 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี� ให้เป็นไปตาม

อตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ โดยณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�อง

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูยื้มระยะยาวได ้ 
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ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้�ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจาํนวน 42.1  

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 90.0 ลา้นบาท) 

9. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 เมื�อวันที�  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที�  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                          

ราชกิจจานุเบกษา ซึ� งได้กําหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซึ� งทํางาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�นจาํนวนประมาณ 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562  

10. ค่าเสียหายจากอุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ�ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบดั

แลว้บางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลใหน้ํ�ากากส่าไหลเขา้สู่พื�นที�ชุมชนและพื�นที�เกษตรกรรมขา้งเคียง มีผลให้

บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 

เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ�าเสียให้กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทั�งนี�บริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายจาก

ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ�น และบันทึกผลขาดทุนที�เกิดขึ�นเป็นจาํนวน 73.3 ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับปี 2560 และจาํนวน 2.3 ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน 2561 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยู่ระหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย

กบับริษทัประกนัภยั 
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11. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ยทั�งปีที�

ประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (3,349) 4,465 14,288 4,769 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (241) 330 62 1,024 

ภาษเีงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,590) 4,795 14,350 5,793 

12. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างงวด 

13. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

2562     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจาก  

การดาํเนินงานของกิจการที�

ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน

ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2561 

ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้          

เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2562 

150,000 0.15 24 พฤษภาคม 2562 

รวม  150,000 0.15  
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

2561     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจาก  

การดาํเนินงานของกิจการที�

ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน

ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2560 

ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้          

เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2561 

50,000 0.05 18 พฤษภาคม 2561 

รวม  50,000 0.05  

14.  ข้อมลูส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�มีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานจากปี 2561 โดยเพิ�มส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน 

ซึ� งได้แก่ส่วนงานสารปรับปรุงดิน อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานของส่วนงานดงักล่าวในงวดปัจจุบันมี

จาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 

15. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

15.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 68.7 ลา้นบาท 

ที�เกี�ยวขอ้งกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํ� ากากส่าและโครงการก่อสร้างอื�นๆ (31 ธันวาคม 2561: 88.4 ลา้น

บาท) 

15.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาที� เกี�ยวข้องกับการเช่าพื�นที�อาคารสํานักงานและบริการอื�น ๆ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 7.6 4.7 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.3 4.0 

15.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาให้บริการและซื�อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า ซึ� งสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ� งอตัราค่าซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุใน

สญัญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาซื�อกากนํ� าตาลซึ� งมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 

โดยเริ�มมีการซื�อในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื�อ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราที�ระบุในสัญญา ส่วนปีที� 4 

และ 5 ใหใ้ชร้าคาเฉลี�ยของราคาที�ซื�อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ ตั�งแต่ปีที� 6 

เป็นตน้ไป ราคาซื�อขายจะทาํการตกลงเป็นรายปี โดยปริมาณการซื�อใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในสญัญา  

15.4 การคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีหนังสือคํ� าประกันซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 5.0 ลา้นบาท เพื�อคํ� าประกันการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2561: 5.0 ลา้นบาท) 

16. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหนึ�งกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซื�อขายมนัเส้น โดยขอเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 186.9 ลา้นบาท บริษทัฯได้ยื�นคาํให้การและฟ้องแยง้โดยเรียกค่าเสียหายจาํนวน 82.4        

ลา้นบาท  คู่ความทั�งสองฝ่ายไดต่้อสู้คดีใน 3 ชั�นศาล คดีไดสิ้�นสุดเมื�อวนัที� 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา

ไดมี้คาํพิพากษายืนตามศาลชั�นตน้และศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซื�อมนัเส้นที�บริษทัฯจ่าย

ล่วงหน้าจาํนวน 6.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 

(วนัที�ฟ้องแยง้) จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ�น ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12

ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยื�นฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึ�งศาลลม้ละลายไดอ่้าน

คาํพิพากษาเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้องเนื�องจากบริษทัฯดงักล่าวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหนี�

รายหนึ�งซึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั ซึ� งบริษทัฯไดท้าํการอายดัสิทธิเรียกร้อง

ดงักล่าวไวแ้ลว้  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯยงัไม่ไดร้ับชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึก

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสาํหรับเงินค่าซื�อมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ที�จ่ายใหก้บับริษทัดงักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 

 17. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตาม 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,047 1,047 1,037 1,037 

18.  การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2562 


