บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากรซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

พัชรวรรณ คูณะรังษี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2563

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

สิ นทรั พย์
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

5

6
7

30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

14,401
226,483
289,218
80,064
1,063
2,483
613,712

25,441
1,056
200,305
424,487
602,561
49,052
1,302,902

5,154
2,801,454
26,046
1,457
2,965
769
2,837,845
3,451,557

1,957
2,826,018
2,006
2,978
769
2,833,728
4,136,630

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
8
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
4, 9
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
10
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
10
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

962,675
63,165
143,834
7,294
777
28,470
1,206,215

1,391,294
161,020
143,834
3,008
1,770
57
25,056
1,726,039

388,406
18,839
6,096
413,341
1,619,556

460,282
8,980
5,502
474,764
2,200,803

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
192,000
350,649
1,832,001
3,451,557

100,000
192,000
454,475
1,935,827
4,136,630

-

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ น้ แสดงเป็ นบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562

657,396
569
657,965

621,237
40,571
661,808

1,904,493
1,610
1,906,103

1,995,164
43,211
2,038,375

620,197
4,749
14,154
639,100
18,865
(9,388)
9,477
728
10,205

474,381
5,626
18,474
498,481
163,327
(7,953)
155,374
(1,451)
153,923

1,694,994
12,747
53,188
1,760,929
145,174
(32,210)
112,964
(11,790)
101,174

1,453,577
17,651
48,417
1,519,645
518,730
(26,476)
492,254
(15,801)
476,453

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

10,205

153,923

101,174

476,453

0.01

0.15

0.10

0.48

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไร (บาท)

11

12

จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)
ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที
1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที
30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที
1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที
30 กันยายน 2563

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน ส่ วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
มูลค่า
จ่ายโดยใช้หุน้ สํารองตาม
สํารอง
หุ น้ สามัญ
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000
-

188,796
-

556
-

100,000
-

192,000
-

290,850
476,453
476,453
(349,999)

1,772,202
476,453
476,453
(349,999)

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

417,304

1,898,656

1,000,000
-

188,796
-

556
-

100,000
-

192,000
-

454,475
101,174
101,174
(205,000)

1,935,827
101,174
101,174
(205,000)

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

350,649

1,832,001

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผือการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับค่าดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2562

112,964

492,254

132,173
(363)
(7)
1,314
(41)
32,214
278,254

123,972
(205)
2,493
(1,333)
(15)
1,134
(96)
26,477
644,681

(26,172)
135,269
522,497
46,569

27,502
(206,089)
502,322
1,908

(81,071)
4,850
880,196
35
(33,093)
(13,547)
833,591

5,564
4,589
(1,311)
979,166
74
(27,005)
(36,574)
915,661

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินลดลงสุ ทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนีตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชําระหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การได้มาซึ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า
โอนสิ นทรัพย์สิทธิการเช่าเป็ นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2562

(3,197)
(131,827)
(68)
935
(134,157)

(1,287)
(218,077)
(353)
1,786
(217,931)

(428,619)
(72,000)
(5,924)
(203,931)
(710,474)
(11,040)
25,441
14,401

(382,722)
67,982
(30,000)
(1,940)
(349,974)
(696,654)
1,076
32,191
33,267

1,267
6,350
572

16,091
6,910
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยเมือวันที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหน่ายเอทานอลทีใช้เป็ นเชือเพลิง
ที อยู่ต ามที จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ ที เลขที 888/114 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และ
มี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ ดงั กล่ าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่ นอนและ
ผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อ มของการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯติ ด ตามความคื บ หน้า ของ
สถานการณ์ ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี สิ น
และหนี สิ นทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดในรู ปแบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพือให้ข ้อมู ลเพิมเติมจากงบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครั งล่ าสุ ด ดังนัน
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลที
นําเสนอซําซ้อนกับข้อมู ลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี ควบคู่ ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิ น
ทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ นี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดัง กล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ทีเกี ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้ รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษ ัท ฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี มาถื อปฏิ บ ตั ิ โดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี มาถื อปฏิ บ ตั ิ ค รั งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสม ณ วัน ที 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง ซึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มี
เนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่อ งบการเงิ น ในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

2.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี เรื องเครื องมือทางการเงินและเรื อง
สัญญาเช่า

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.1 เครื องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อราคาทุนตัดจําหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึนอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิ ดขึนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุก ารณ์ ทีมีก ารด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิ ดขึนก่ อน บริ ษ ทั ฯพิจารณาการ
เปลียนแปลงในความเสี ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผือผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตและการคํานวณดอกเบียทีแท้จริ งทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับ
ลูกหนี การค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิ นทีมีนยั สําคัญ ซึ งบริ ษทั ฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
2.2 สั ญญาเช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯรับรู้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญา
เช่ า ใหม่ ราคาทุ นของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้ป ระกอบด้วยจํานวนเงิ นของหนี สิ นตามสัญญาเช่ าจากการ
วัดมูลค่าเริ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่ า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ ม
มีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล และหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
หากบริ ษทั ฯไม่มีความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถู กโอนให้แก่
บริ ษทั ฯเมือสิ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถู กคิดค่าเสื อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที
สัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึนก่อน

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
หนีสินตามสัญญาเช่ า
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล บริ ษทั ฯรับรู้หนีสิ นตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบียเงินกู้ยืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ฯ
หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี สิ นตามสัญญาเช่ าจะเพิมขึนโดยสะท้อนดอกเบีย
จากหนี สิ นตามสั ญญาเช่ าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี
มูลค่าตามบัญชี ของหนีสิ นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่ าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าตํา
จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตังแต่วนั ทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึงสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที กล่ าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 2 บริ ษทั ฯได้น ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ ม
เครื องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั
โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินต้นงวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนืองจากการนํา
มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
มาตรฐานการ
การเงินกลุ่ม
รายงานทาง
เครื องมือทาง
การเงิน
การเงิน
ฉบับที 16

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2563

1,056
-

(1,056)
1,056

-

1,056

2,826,018
-

-

(12,941)
26,227

2,813,077
26,227
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
ส่วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
ส่วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี

31 ธันวาคม 2562

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่ วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
มาตรฐานการ
การเงินกลุ่ม
รายงานทาง
เครื องมือทาง
การเงิน
การเงิน
ฉบับที 16

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2563

-

-

6,361

6,361

3,008

-

(3,008)

-

-

-

18,913

18,913

8,980

-

(8,980)

-

3.1 เครื องมือทางการเงิน
-

ณ วันที 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ตามทีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมูลค่าตามบัญชี เดิม แสดงได้ดงั นี
มูลค่าตาม
หลักการบัญชี
เดิม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที
1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

25,441
200,305
1,056
226,802

(หน่วย: พันบาท)
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรมผ่าน
ผ่านกําไรหรื อ กําไรขาดทุน ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน ตัดจําหน่าย
รวม

-

-

25,441
200,305

1,056
1,056

-

225,746

25,441
200,305
1,056
226,802
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
-

ณ วันที 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดให้หนี สิ นทางการเงิ นใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน

3.2 สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี สิ นตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญา
เช่าทีเหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของบริ ษทั ณ วันที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญา
เช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั ฯรับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนีสิ นตามสัญญา
เช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา
สัญญาทีพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
หนีสิ นสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หนีสิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนีสิ นสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสิ นสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบาท)
8,910
8,974
(388)
(3,739)
(471)
13,286
11,988
25,274

6,361
18,913
25,274

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครังแรก ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)
11,527
792
145
13,763
7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

26,227
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน
ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินปันผลจ่าย
ซือสิ นค้า

28
7

102
-

105
12

179
-

นโยบายบัญชี

ตามอัตราทีประกาศจ่าย
ราคาตลาด

ยอดคงค้างของรายการข้างต้นระหว่างบริ ษทั ฯกับกิ จการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ
31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)

4,018
4,018

รวมเจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
5,274
5,858
342
83
5,616
5,941

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
21,090
21,570
1,026
249
22,116
21,819

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

30 กันยายน 2563
215,722
10,747
14
226,483

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
191,253
8,544
500
8
200,305

ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 215.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 191.3
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
6.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี ยนแปลงของบัญชี ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
2,813,077
ซื อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
113,940
โอนเข้าระหว่างงวด
572
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันทีจําหน่าย
(572)
(125,563)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
2,801,454
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้างจํานวน 380.2
ล้านบาท (2562: 374.4 ล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้ างจํานวน 5.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 11.4 ล้านบาท) โดยคํานวณจาก
อัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.3 - 3.1 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 3.1 - 3.8 ต่อปี )
บริ ษัท ฯได้ น ํา ที ดิ น พร้ อ มสิ งปลู ก สร้ า งบางส่ วนและเครื องจัก ร ซึ งมี มู ล ค่ า สุ ทธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที
30 กันยายน 2563 จํานวนประมาณ 1,439.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,513.7 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสันและระยะยาวและวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 8
และ 10
10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 สรุ ป
ได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึนระหว่างงวด
โอนออกระหว่างงวด
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563

8.

(หน่วย: พันบาท)
26,227
6,350
(572)
(5,959)
26,046

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
2.59 - 2.75
2.75 - 2.95
484,404
943,222
2.63 - 2.68
2.53 - 2.73
478,271
448,072
962,675
1,391,294

ในระหว่า งงวดเก้า เดื อ นสิ นสุ ด วัน ที 30 กัน ยายน 2563 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พันบาท)
1,391,294
2,006,989
(2,435,608)
962,675

วงเงินสิ นเชื อจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลู กสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะสันตามสัญญาเงิ นกูท้ ียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 1,097.3
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 668.7 ล้านบาท)
11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
4,018
42,106
124,477
14,709
35,280
2,332
1,263
63,165
161,020

10. เงินกู้ยืมระยะยาว
ลําดับ
ที
1

2

วงเงิน
(ล้านบาท)
418.0

300.0

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
3M THBFIX +
1.95

3M THBFIX +
1.95

รวม
หัก: ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

การชําระคืน
เงินกูย้ ืมนี มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 6 ปี ชําระคืนเงิน
ต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที 18 นับ
จากวัน เบิ กเงิ น กู้งวดแรก (8 มิ ถุน ายน 2561) โดย
ชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10
งวด งวดทีหนึ งถึงเก้าชําระงวดละ 42 ล้านบาท และ
งวดที สิ บชํ า ระส่ ว นที เหลื อ ทังหมด และจ่ า ย
ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน
เงินกูย้ ืมนี มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี ชําระคืนเงิ น
ต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนที 6 นับ
จากวัน เบิกเงิ นกู้งวดแรก (15 พฤศจิ กายน 2561)
โดยชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน
10 งวด โดยชํา ระงวดละ 30 ล้า นบาท และจ่ า ย
ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562

30 กันยายน
2563

322,478

364,414

209,762
532,240
(143,834)
388,406

239,702
604,116
(143,834)
460,282

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
บวก: ตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พันบาท)
604,116
124
(72,000)
532,240
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของ
บริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 6
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไปตามอัตรา
ทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงือนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงิ นกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงิ นกูท้ ียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 11.2
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 11.2 ล้านบาท)
11. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคู ณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้
ดังนี
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ในกําไรขาดทุน

2562

(484)
-

1,684
-

(244)
(728)

(233)
1,451

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
4,529
7,248

13
11,790

2562
15,972
-

(171)
15,801

12. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. เงินปั นผลจ่ าย
เงินปันผล
2563
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
กําไรจากการดําเนิ นงานของ
กิจการทีได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุนตังแต่วนั ที 1
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2562
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
กําไรจากการดําเนิ นงานของ
กิจการทีได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุนตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2563 ถึงวันที
30 มิถุนายน 2563
รวม
2562
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนิ นงานของกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนตังแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2561 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2561
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
กําไรจากการดําเนิ นงานของ
กิจการทีได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุนตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2562 ถึงวันที
30 มิถุนายน 2562
รวม

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ น้
(บาท)

วันทีจ่ายเงินปั นผล

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมือวันที 9 เมษายน 2563

150,000

0.150

8 พฤษภาคม 2563

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมือวันที 20 สิงหาคม 2563

55,000

0.055

18 กันยายน 2563

205,000

0.205

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 25 เมษายน 2562

150,000

0.150

24 พฤษภาคม 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมือวันที 15 สิงหาคม 2562

199,999

0.200

13 กันยายน 2562

349,999

0.350

14. ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีมีผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ งบริ ษทั ฯรับรู ้ รายได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ ง ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้เ พิมส่ วนงานดําเนิ น งานที รายงาน ซึ งได้แก่ ส่ ว นงานสารปรั บ ปรุ งดิ น
อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นงานของส่ วนงานดังกล่าวในงวดปั จจุบนั มีจาํ นวนไม่เป็ นสาระสําคัญ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
15.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 13.7 ล้านบาท ที
เกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (31 ธันวาคม 2562: 16.4 ล้าน
บาท)
15.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริ การและซื อสิ นค้ าระยะยาว
ก) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้าเป็ นไปตามทีระบุใน
สัญญา
ข) ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษ ัทฯมี ภาระผูกพันตามสั ญญาบริ การ ซึ งเกี ยวข้องกับ การรั ก ษาความ
ปลอดภัยและบริ การอืน ๆ ทีจะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 3.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2562: 3.7 ล้านบาท)
15.3 การคําประกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ น
จํานวน 5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2562: 5.0 ล้านบาท)
16. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาซื อขายมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ยืนคํา ให้การและฟ้ องแย้งโดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 82.4
ล้านบาท คู่ความทังสองฝ่ ายได้ต่อสู ้คดีใน 3 ชันศาล คดีได้สินสุ ดเมือวันที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้
มี คาํ พิพ ากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุท ธรณ์ ให้ บริ ษทั ดังกล่ าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้ นที บริ ษ ทั ฯจ่าย
ล่วงหน้าจํา นวน 6.9 ล้านบาท พร้ อมดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554
(วันทีฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ทังนี เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ งศาลล้มละลายได้อ่าน
คําพิพากษาเมือวันที 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้ องเนื องจากบริ ษทั ฯดังกล่าวยังมี สิทธิ เรี ยกร้องอยู่กบั ลูกหนี
รายหนึงซึงเป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี สิ นล้นพ้นตัว ซึ งบริ ษทั ฯได้ทาํ การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ดังกล่าวไว้แล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้เคยบันทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงิ นค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้
เต็มจํานวนแล้ว ต่อมาเมือวันที 13 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินบางส่ วนจํานวน 0.2 ล้านบาทจาก
บริ ษทั ดังกล่าว
17. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
แสดงตาม ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมดังนี
ณ วันที 30 กันยายน 2563
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน/เงิน
ลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

1,063

1,063

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
รวม

1,056

1,056

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 9 พฤศจิกายน
2563
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