บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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: 11 พฤษภาคม 2564

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

5
6

31 มีนาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

21,705
274,994
358,353
228,460
5,153
1,066
15,020
904,751

26,502
179,079
124,556
181,176
5,153
1,065
9,482
527,013

8,450
2,767,635
31,324
1,052
3,559
796
2,812,816
3,717,567

6,459
2,784,448
33,306
1,246
4,734
769
2,830,962
3,357,975

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

31 มีนาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

7
8
9

1,261,868
85,303
143,834
7,272
5,444
2,406
7,389
1,513,516

915,330
124,856
143,834
7,244
3,126
15,156
1,209,546

9

316,488
24,564
7,356
348,408
1,861,924

316,447
26,214
7,076
349,737
1,559,283
323,235

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
192,000
374,291
1,855,643
3,717,567

100,000
192,000
317,340
1,798,692
3,357,975

-

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2564
2563
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

683,030
4
683,034

738,062
534
738,596

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

621,401
4,124
15,265
640,790
97,806
20
(12,239)
85,587
(1,929)
83,658

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

56,951

83,658

0.06

0.08

1,000,000

1,000,000

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไร (บาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ น้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานลดลง
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับค่าดอกเบีย
เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2563

63,570

85,587

42,046

43,769

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

(3)
165
(20)
12,268
141,766

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

(66,386)
(311,072)
406,736
20,169
-

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

(63,936)
(10,579)
116,698
10
(12,534)
104,174

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินต้นของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชําระดอกเบียของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนีจากการซื ออาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การได้มาซึ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2563

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

(1,197)
(35,100)
(36,297)

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

(63,730)
(1,628)
(138)
(65,496)
2,381
25,441
27,822

1,614
-

7,869
6,150

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,000,000
1,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ
188,796
188,796

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

1,000,000
1,000,000

188,796
188,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม
ส่วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
จ่ายโดยใช้หุ้น สํารองตาม
สํารอง
เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
556
100,000
192,000
454,475
83,658
83,658
556
100,000
192,000
538,133
556
556

100,000
100,000

192,000
192,000

317,340
56,951
56,951
374,291

รวม
1,935,827
83,658
83,658
2,019,485
1,798,692
56,951
56,951
1,855,643

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
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)
1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเริี มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี ยวกับ วิธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บ ัติท างการบัญชี ก ับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุ ง
ซึ งได้ให้ขอ้ ยกเว้นชัวคราวทีเกิดในทางปฏิ บตั ิสําหรั บผูเ้ ช่ าทีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย
อ้างอิง ทังนี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ตามมาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ

2.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
31 มีนาคม
2564
2563
1,204

-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายบัญชี

ราคาตลาด

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการข้างต้นระหว่างบริ ษทั ฯกับกิ จการทีเกี ยวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ
31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี
31 มีนาคม 2564
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

-

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
399
399

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
4.

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2564
2563
4,736
5,051
143
70
4,879
5,121

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

31 มีนาคม 2564
265,995
8,989
10
274,994

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
169,915
9,164
179,079

ยอดคงเหลือของลูกหนี การค้า ณ วันที 31 มีนาคม 2564 จํานวน 266.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 169.9
ล้านบาท) เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี ยนแปลงของบัญชี ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564
สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
2,784,448
ซื อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
23,038
(39,851)
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
2,767,635
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้างจํานวน 382.9 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2563: 381.8 ล้านบาท) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ งเพือใช้ในการ
ก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืม
เข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 1.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7.3 ล้านบาท) โดย
คํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.3 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.3 - 3.1 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
31 มีนาคม 2564 จํานวนประมาณ 1,389.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,414.0 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสันและระยะยาวและวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
และ 9

6.

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 สรุ ป
ได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
33,306
(1,982)
31,324
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
2.63 - 2.75
2.67 - 2.75
2.60 - 2.80
2.24 - 2.68

รวม

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
762,574
588,405
499,294
326,925
1,261,868
915,330

ในระหว่า งงวดสามเดื อ นสิ นสุ ด วัน ที 31 มี น าคม 2564 เงิ น กู้ยืม ระยะสันจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลือนไหวดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
915,330
981,110
(634,572)
1,261,868

วงเงินสิ นเชื อจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสันตามสัญญาเงินกูท้ ียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 798.1 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2563: 1,144.7 ล้านบาท)
8.

เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน

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

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
399
67,036
104,807
14,866
16,539
3,401
3,111
85,303
124,856
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

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 เดื อน จํานวน
10 งวด โดยชํา ระงวดละ 30 ล้า นบาท และจ่ า ย
ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2563

31 มีนาคม
2564

280,524

280,502

179,798
460,322
(143,834)
316,488

179,779
460,281
(143,834)
316,447

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: ตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
460,281
41
460,322

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของ
บริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไปตามอัตรา
ทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯมี วงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้ทียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 11.2
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 11.2 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 31 มีนาคม
2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ในกําไรขาดทุน

2563

5,444

1,929

1,175
6,619

1,929

11. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
12. 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 โดยบริ ษ ทั ฯมี ส่ วนงานที รายงานทังสิ น 2 ส่ วนงาน ได้แก่ ส่ วนงานเอทานอลและส่ วนงาน
สารปรับปรุ งดิน อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นงานของส่ วนงานสารปรับปรุ งดิ นในงวดปั จจุบนั มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญ

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
13.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 17.1 ล้านบาท ที
เกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืน ๆ (31 ธันวาคม 2563: 13.7 ล้าน
บาท)
13.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าและสั ญญาบริ การ
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเพือเช่าสิ นทรัพย์อา้ งอิงทีมีมูลค่าตํา สัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาบริ การ ณ วันที
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่ าและบริ การตาม
สัญญาดังกล่าวดังนี
31 มีนาคม 2564
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข)

6.9
0.2

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2563
1.9
0.3

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 2564 บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ น
จํานวน 5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2563: 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 องแย้งโดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 82.4
ล้านบาท คู่ความทังสองฝ่ ายได้ต่อสู้คดีใน 3 ชันศาล คดีได้สินสุ ดเมือวันที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้
มี คาํ พิพ ากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุท ธรณ์ ให้บริ 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
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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 ฯดังกล่าวยังมีสิทธิ เรี ยกร้ องอยู่กบั ลูกหนี
รายหนึงซึงเป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี สิ นล้นพ้นตัว ซึ งบริ ษทั ฯได้ทาํ การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ดังกล่าวไว้แล้ว
เมือวันที 13 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงิ นบางส่ วนจํานวน 0.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เคย
บันทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซือมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
15. เครื องมือทางการเงิน
15.1 มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมื อทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ข องกลุ่ ม บริ ษทั จัดอยู่ใ นประเภทระยะสั นหรื อมีอ ัตราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
15.2 ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
แยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ระดับ 2

ระดับ 2

1,066

รวม
1,066

1,065

รวม
1,065

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
16. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 22 เมษายน 2564 ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสะสมจากการดําเนิ นงานของกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจํานวน
1,000 ล้า นหุ ้ น ในอัตราหุ ้น ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิ น ทังสิ น 80 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯได้จ่ ายเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมือวันที 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.055 บาท จํานวนเงิน 55 ล้านบาท คงเหลือ
เงินปั นผลทีจะจ่ายเพิมเติมให้แก่ผถู ้ ือหุ้นอีกหุ ้นละ 0.025 บาท เป็ นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจะ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที 21 พฤษภาคม 2564
17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 11 พฤษภาคม 2564
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