
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด               

สามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ                     

งบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั           

ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื�อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื�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 ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
กรุงเทพฯ: 6 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,960                     35,313                     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,034 1,026

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 4 201,725                   212,815                   

สินคา้คงเหลือ 393,222                   122,902                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 73,032                     38,419                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559                       9,559                       

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 19,842 -                               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 3,515                       4,523                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 720,889                   424,557                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,719,731                2,398,322                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,740                       1,866                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,541                       3,464                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 769                          2,085                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,725,781                2,405,737                

รวมสินทรัพย์ 3,446,670                2,830,294                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 6 1,289,723                899,068                   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 7 164,282                   159,812                   

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2,379                       3,255                       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 27,757                     117,757                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,128                       -                               

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 1,961                       4,090                       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 17,314                     13,550                     

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,509,544                1,197,532                

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,143                       2,584                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 259,405                   -                               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,991                       2,268                       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 263,539                   4,852                       

รวมหนี�สิน 1,773,083                1,202,384                

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000                1,000,000                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000                1,000,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,796                   188,796                   

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556                          556                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000                   100,000                   

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทั�วไป 192,000                   192,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 192,235                   146,558                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,673,587                1,627,910                

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,446,670                2,830,294                
-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -                               

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 630,924                 685,885            1,952,620         2,222,648         

รายไดอื้�น 523                        413                  1,523               1,430               

รวมรายได้ 631,447                 686,298            1,954,143         2,224,078         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 527,301                 609,993            1,658,329         1,978,476         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,917                     1,788               11,179              6,181               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,988                   11,385              45,665              36,198              

ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภยั 9 -                             -                       2,251               -                       

รวมค่าใช้จ่าย 543,206                 623,166            1,717,424         2,020,855         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 88,241                   63,132              236,719            203,223            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -10,012 -7,509 -29,236 -26,359

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 78,229                   55,623              207,483            176,864            

ภาษีเงินได้ 10 (6,028)                    2,172               (11,821)            (6,565)              

กาํไรสําหรับงวด 72,201                   57,795              195,662            170,299            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                             -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,201                   57,795              195,662            170,299            

กาํไรต่อหุ้น 11

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กาํไร (บาท) 0.07                       0.06                 0.20                 0.17                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ที�ออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,000,000     188,796        556               100,000        -                    442,298        1,731,650     

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    170,299        170,299        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    170,299        170,299        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                    -                    -                    -                    -                    (150,000)      (150,000)      

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองทั�วไป -                    -                    -                    -                    192,000        (192,000)      -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2560 1,000,000     188,796        556               100,000        192,000        270,597        1,751,949     

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

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    195,662        195,662        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    195,662        195,662        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                    -                    -                    -                    -                    (149,985)      (149,985)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 1,000,000     188,796        556               100,000        192,000        192,235        1,673,587     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 207,483            176,864            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 118,551            107,106            

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (555)                 -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (8)                     (58)                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,704               1,601               

   รายไดด้อกเบี�ย (99)                   (112)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 29,113              26,215              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 356,189            311,616            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 11,115              (79,732)            

   สินคา้คงเหลือ (269,765)          15,876              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ (34,613)            494,564            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (18,834)            27,648              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,316               (48)                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (25,939)            (73,035)            

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,465               14,255              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,110)              (1,189)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,824              709,955            

   ดอกเบี�ยรับ 74                    78                    

   จ่ายดอกเบี�ย (26,572)            (26,329)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,770)              (10,552)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (13,444)            673,152            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (409,057)          (161,826)          

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น -                       (150,000)          

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,368)              (148)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว -                       150,000            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (410,425)          (161,974)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 390,655            (294,287)          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 259,405            -                       

เงินสดจ่ายชาํระหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน (2,559)              (2,485)              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (90,000)            (90,000)            

เงินสดจ่ายเงินปันผล (149,985)          (150,000)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 407,516            (536,772)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,353)            (25,594)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 35,313              37,047              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 18,960              11,453              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี�จากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 64,914 1,667               

   ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                       1,996               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

บริษัท  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561  

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลานนา       

รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯ

ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง ที�อยูต่ามที�

จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่�เลขที� 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดย

บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ� นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นําเสนอครั� งล่าสุด ดังนั� น         

งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื�อไม่ใหข้อ้มูลที�

นําเสนอซํ� าซ้อนกับข้อมูลที�ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี� ควบคู่ไปกับ       

งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับในอนาคต 

           ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง รายได้

จากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที�            

� มกราคม ���� และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ซึ� งมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม 2563 หลกัการสําคญั

ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี�  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  �� เรื� อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที� เกี�ยวข้อง กิจการต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที�อยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ได้กาํหนดหลกัการ � ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที�

เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการ

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน 

แต่ละขั�นตอน  

          ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� ��  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1� การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� �� การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกี�ยวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่

จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

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

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สิ�นสุดวนัที�      

�� กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           

สิ�นสุดวนัที�             

�� กนัยายน  

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

เงินปันผลจ่าย 51,000 51,000 76,500 76,500 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

ณ วนัที� �� กนัยายน ���� และ �� ธนัวาคม ���� ไม่มียอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือน           

สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือน           

สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 6,234 5,848 21,037 20,049 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 491 450 1,467 1,347 

รวม 6,725 6,298 22,504 21,396 

4. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนี�การคา้ 199,866 ���,��� 

ลูกหนี� อื�น 1,830 �,��� 

รายไดค้า้งรับ - �,��� 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 29 � 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 201,725 ���,��� 

ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จาํนวน 199.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: ���.� 

ลา้นบาท) เป็นลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

5. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 สรุป

ไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 �,���,��� 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน ���,��� 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (���,���) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 �,���,��� 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื�องใชส้ํานกังานซึ� งไดม้าภายใตส้ัญญา

เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 7.6 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํ� ากากส่าระหว่างก่อสร้างจาํนวน 290.2 

ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ซึ� งบริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งเพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน

ดงักล่าว ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้

เป็นราคาทุนของโรงงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 1.7 ลา้นบาทและ 2.� ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: ไม่มี) โดย

คาํนวณจากอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.92 - 3.32 ต่อปี 

บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนและเครื�องจกัร ซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 

2561 จาํนวนประมาณ 1,638.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,713.6 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะสั�น

และระยะยาวและวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 และ �  

6. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)   

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ตั�วสัญญาใชเ้งิน �.�0 - �.�� 2.75 - 3.00 ���,��� 633,210 

ทรัสตรี์ซีท �.�� 2.75 - 2.85 ���,��� ���,��� 

รวม   �,���,��� 899,068 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ� นสุดวนัที�  30 กันยายน 2561 เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินมีการ

เคลื�อนไหวดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 899,068 

บวก: เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด  4,069,896 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (3,679,241) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 1,289,723 

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

บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

7. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจา้หนี�การคา้ ��,��� ���,��� 

เจา้หนี� อื�น ��,��� ��,��� 

เงินปันผลคา้งจ่าย �,��� �,��� 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น ���,��� ���,��� 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

8. เงินกู้ยมืระยะยาว 

                                      (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว ���,���  ���,��� 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (��,���) (���,���) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี ���,��� - 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ���,��� 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ�มระหวา่งงวด ���,��� 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (��,���) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� กนัยายน ���� ���,��� 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศเพื�อ

ทาํการปรับโครงสร้างหนี�ทั�งหมดที�มีกบัธนาคารอีกแห่งหนึ�งในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ลา้นบาท โดย

เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื�อการปรับโครงสร้างหนี�ดงักล่าว

และชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาวที�มีกบัธนาคารในประเทศทั�งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปีที�หนึ� งและเพิ�มขึ�นใน

อตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั�งแต่ปีที�สองถึงปีที�หา้ เงินกูย้มืนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระคืนเป็นราย

งวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�หนึ� งถึงเกา้ชาํระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วนที�

เหลือทั�งหมด โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว

ดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�

กล่าวในหมายเหตุ 5 

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารเพื�อ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น    

การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไปตาม

อตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�

กําหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผู ้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนปรนเงื�อนไขเรื� องการดํารง

อตัราส่วนทางการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� ให้บริษทัฯแล้วเมื�อวนัที� �� มกราคม ���� 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน ���.� ลา้นบาท เป็นส่วนของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีทั�งจาํนวน ทั�งนี�  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตาม

เงื�อนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว 

เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน ��� ลา้นบาท โดยเมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2561 บริษทัฯเบิกเงินกูย้ืมงวดแรกจาํนวน 150.8 ลา้น

บาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง �M THBFIX บวกร้อยละ �.�� ต่อปี โดยชาํระคืนเงินตน้งวด

แรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที� �� นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก เงินกูย้มืนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน � ปี 

เป็นรายงวดทุก � เดือน จาํนวน �� งวด โดยงวดที�หนึ� งถึงเกา้ชาํระงวดละ �� ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งหมด และจ่ายดอกเบี�ยทุกๆสามเดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนอง

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ �  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�

กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวได ้ 

�. ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม ���� ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ� ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบดั

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

บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 

เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ� าเสียให้กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทั�งนี�บริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายจาก

ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ�น และบนัทึกผลขาดทุนที�เกิดขึ�นเป็นจาํนวน ��.� ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับปี ���� และจาํนวน �.� ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที� �� กนัยายน ���� 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย

กบับริษทัประกนัภยั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

��. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ยทั�งปีที�

ประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� และ ���� สรุปได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน            

สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน              

สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,129 (2,172) 10,898 7,056 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (101) - 923 (491) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,028 (2,172) 11,821 6,565 

1�. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 �

12.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

����     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจาก  

การดาํเนินงานของกิจการที�

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

ตั�งแต่วนัที� � กรกฎาคม ���� 

ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          

เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 

��,��� �.�� �� พฤษภาคม ���� 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

ของกิจการที�ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่

วนัที� � มกราคม ���� ถึง

วนัที� �� มิถุนายน ���� 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� 

99,985 �.�� �� กนัยายน ���� 

รวม  149,985 �.��  

     

����     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

ตั�งแต่วนัที� � กรกฎาคม ���� 

ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้           

เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 

��,��� �.�� �� พฤษภาคม ���� 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

ของกิจการที�ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่

วนัที� � มกราคม ���� ถึง

วนัที� �� มิถุนายน ���� 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� 

���,��� �.�� �� กนัยายน ���� 

รวม  ���,��� �.��  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ��

13. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายเอทานอลที�ใชเ้ป็นเชื�อเพลิง และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพยท์ั�งหมดที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

14. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

14.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ ���.� ลา้นบาท 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนํ� ากากส่าและโครงการก่อสร้างอื�นๆ (31 ธันวาคม 2560: โครงการ

ก่อสร้างบ่อระเหยนํ�ากากส่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ ��.� ลา้นบาท) 

14.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

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

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี �.� �.� 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี �.� �.� 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ��

��.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการและซื�อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า ซึ� งสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี เริ�มตั� งแต่วนัที� 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที� 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ� งอตัราค่าซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

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 ให้ใชร้าคาเฉลี�ยของราคาที�ซื�อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ

การซื�อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา ตั�งแต่ปีที� 6 เป็นตน้ไป ราคาซื�อขายจะทาํการตกลงเป็นรายปี 

นอกจากนี�  บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อกากนํ� าตาลเพิ�มเติมอีกสองบริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะ

ตกลงราคาซื�อก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซื�อใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

14.4 การคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือคํ� าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน � ล้านบาท เพื�อคํ� าประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2560: 5.� ลา้นบาท) 

15. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหนึ� งกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื� อขายมนัเส้นลงวนัที�                  

21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัที� 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  

ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื�นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ลา้นบาท จากนั�นในวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีที�บริษทั

ดงักล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซื�อมนัเส้นที�บริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัที�ฟ้องแยง้) จนกว่า

จะชาํระเสร็จสิ�น พร้อมทั�งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ยื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าว และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 

25�� ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืตามศาลชั�นตน้  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ��

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 25�� บริษทัฯไดย้ื�นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกาและ

เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยื�นฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึ� งขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของทั�งสองศาลโดย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯยงัไม่ได้รับชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าสําหรับเงินค่าซื�อมนัเส้นจ่ายล่วงหน้าที�จ่ายให้กบับริษทั

ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

16. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตาม 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด �,034 1,034 1,026 1,026 

1�. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 

2561 


