บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล”) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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 พฤษภาคม 2565

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ

สิ นทรั พย์
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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

4

5
6

31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

31,260
267,082
495,117
41,960
1,070
3,584
840,073

36,739
197,906
104,564
286,970
1,069
9,404
636,652

12,500
2,681,771
23,354
2,419
20,046
791
2,740,881
3,580,954

11,577
2,702,003
25,266
2,245
19,702
795
2,761,588
3,398,240

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

7
8
9

9

31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

957,654
106,852
6,984
243,707
7,164
1,322,361

763,613
67,786
7,088
243,707
2,259
8,862
1,093,315

17,581
522,225
8,436
548,242
1,870,603

19,283
572,153
8,212
599,648
1,692,963

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
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 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
192,000
228,999
1,710,351
3,580,954

100,000
192,000
223,925
1,705,277
3,398,240

-

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
หมายเหตุ
2565
2564
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

10

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
กําไร (บาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ น้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

670,480
7
670,487

683,030
4
683,034

633,234
5,090
17,123
655,447
15,040
9
(10,319)
4,730
344
5,074

589,759
4,697
16,139
610,595
72,439
10
(8,879)
63,570
(6,619)
56,951

-

-

5,074

56,951

0.01

0.06

1,000,000

1,000,000

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,000,000
1,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ น้ สามัญ
188,796
188,796

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565

1,000,000
1,000,000

188,796
188,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม
ส่ วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
จ่ายโดยใช้หุน้ สํารองตาม
สํารอง
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
556
100,000
192,000
317,340
56,951
56,951
556
100,000
192,000
374,291
556
556

100,000
100,000

192,000
192,000

223,925
5,074
5,074
228,999

รวม
1,798,692
56,951
56,951
1,855,643
1,705,277
5,074
5,074
1,710,351

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2564

4,730

63,570

42,100
(672)

42,046
-

(1)
209
(9)
10,382
56,739

(1)
280
(10)
8,910
114,795

(69,167)
(389,881)
245,010
5,820
4

(95,905)
(233,797)
(47,284)
(5,538)
(27)

38,886
(1,577)
(2,244)
(116,410)
(10,310)
(126,720)

(38,716)
(8,689)
(720)
(315,881)
(7,774)
(323,655)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินต้นของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชําระดอกเบียของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2564

(923)
(19,623)
(327)
(20,873)

(1,991)
(23,875)
(19)
(25,885)

194,041
(50,000)
(1,806)
(121)
142,114
(5,479)
36,739
31,260

346,538
(1,622)
(173)
344,743
(4,797)
26,502
21,705

1,049

1,614

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
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 ดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 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 นควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่ ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน
ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ซือสิ นค้า

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 31 มีนาคม
2565
2564
-

1,204

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายบัญชี
ราคาตลาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
4.

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม
2565
2564
5,321
4,736
67
143
5,388
4,879

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

31 มีนาคม 2565
258,189
8,884
9
267,082

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
188,910
8,996
197,906
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที 31 มีนาคม 2565 จํานวน 258.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 188.9
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี ยนแปลงของบัญชี ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565
2,702,003
ซื อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
19,803
(40,035)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
2,681,771
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้ างจํานวน 390.4 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2564: 387.1 ล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึงเพือใช้ในการ
ก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืม
เข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 0.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 4.2 ล้านบาท) โดย
คํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.1 - 2.4 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 2.1 - 2.3 ต่อปี )
บริ ษัท ฯได้ น ํา ที ดิ น พร้ อ มสิ งปลู ก สร้ า งบางส่ ว นและเครื องจัก ร ซึ งมี มู ล ค่ า สุ ทธิ ต ามบั ญ ชี ณ วัน ที
31 มีนาคม 2565 จํานวนประมาณ 1,289.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,314.3 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสันและระยะยาวและวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ งตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
และ 9

6.

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 สรุ ป
ได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)
25,266
(1,912)
23,354

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
2.65 - 2.88
2.67 - 2.88

รวม

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
957,654
763,613
957,654
763,613

ในระหว่า งงวดสามเดื อ นสิ นสุ ด วัน ที 31 มี น าคม 2565 เงิ น กู้ยืม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)
763,613
469,856
(275,815)
957,654

วงเงินสิ นเชื อจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะสันตามสัญญาเงินกูท้ ียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 802.3 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2564: 996.4 ล้านบาท)
8.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
88,318
53,385
14,947
10,869
3,587
3,532
106,852
67,786

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึ งกํา หนด
ชําระภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
765,932
815,860
(243,707)
(243,707)
522,225

572,153

การเปลี ยนแปลงของบัญชี เงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด
ดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
บวก: ตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)
815,860
72
(50,000)
765,932

เงินกูย้ ืมระยะยาวทังหมดคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของ
บริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กูไ้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรน
เงือนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินสําหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 ให้บริ ษทั ฯ แล้วเมือ
วันที 27 ตุลาคม 2564
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯมีวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้ทียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 11.2
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 11.2 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคู ณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2565
2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
(รายได้)ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ใน
กําไรขาดทุน

-

5,444

(344)

1,175

(344)

6,619

11. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
12. ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีมีผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ งบริ ษทั ฯรับรู ้ รายได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ ง โดยบริ ษ ทั ฯมี ส่ วนงานที รายงานทังสิ น 2 ส่ วนงาน ได้แก่ ส่ วนงานเอทานอลและส่ วนงาน
สารปรับปรุ งดิน อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของส่ วนงานสารปรับปรุ งดิ นในงวดปั จจุบนั มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
13.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 10.5 ล้านบาท ที
เกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืน ๆ (31 ธันวาคม 2564: 13.0 ล้าน
บาท)
13.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าและสั ญญาบริการ
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเพือเช่าสิ นทรัพย์อา้ งอิงทีมีมูลค่าตํา สัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาบริ การ ณ วันที
31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่ าและบริ การตาม
สัญญาดังกล่าวดังนี
31 มีนาคม 2565
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข)

5.7
0.2

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2564
3.4
0.2

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้าเป็ นไปตามทีระบุใน
สัญญา

13.3 การคําประกัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ น
จํานวน 5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2564: 5.0 ล้านบาท)
14. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื อขายมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ยืนคํา ให้การและฟ้ องแย้ง โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 82.4
ล้านบาท คูค่ วามทังสองฝ่ ายได้ตอ่ สู้คดีใน 3 ชันศาล คดีได้สินสุ ดเมือวันที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้
มี คาํ พิพ ากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุท ธรณ์ ให้บริ ษทั ดังกล่ าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้ นที บริ ษทั ฯจ่า ย
ล่วงหน้าจํานวน 6.9 ล้านบาท พร้ อมดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554
(วันทีฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคําพิพากษา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทังนี เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึงศาลล้มละลายได้อ่าน
คําพิพากษาเมือวันที 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้ องเนื องจากบริ ษทั ฯดังกล่ าวยังมีสิทธิ เรี ยกร้ องอยู่กบั ลูกหนี
รายหนึงซึงเป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนีสิ นล้นพ้นตัว ซึ งบริ ษทั ฯได้ทาํ การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
ดังกล่าวไว้แล้ว
เมือวันที 13 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงิ นบางส่ วนจํานวน 0.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เคย
บันทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
15. เครื องมือทางการเงิน
15.1 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันหรื อมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชี ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
15.2 ลําดับชั นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
แยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

1,070

1,070

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
รวม
1,069

1,069

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 9 พฤษภาคม 2565
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