บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสำหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็น
เนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) (รวมเรี ยกว่ำ “ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
กำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

พัชรวรรณ คูณะรังษี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6650
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 9 สิ งหำคม 2564

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

28,572

26,502

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

4

241,901

179,079

สิ นค้าคงเหลือ

5

343,412

124,556

115,749

181,176

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

5,153

5,153

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1,067

1,065

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,890

9,482

738,744

527,013

9,554

6,459

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6

2,762,531

2,784,448

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

7

29,319

33,306

925

1,246

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5,021

4,734

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

796

769

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,808,146

2,830,962

รวมสินทรัพย์

3,546,890

3,357,975

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

8

1,222,305

915,330

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

9

89,049

124,856

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

10

143,834

143,834

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

7,252

7,244

สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

2,406

3,126

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

19,318

15,156

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,484,164

1,209,546

244,529

316,447

22,772

26,214

7,639

7,076

274,940

349,737

1,759,104

1,559,283

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10

323,235

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

188,796

188,796

556

556

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

100,000

100,000

จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป

192,000

192,000

ยังไม่ได้จดั สรร

306,434

317,340

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,787,786

1,798,692

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,546,890

3,357,975

-

-

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พันบาท)
กําไรสะสม
ส่ วนเกิน ส่ วนทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
มูลค่า จ่ายโดยใช้หุ้น สํารองตาม
สํารอง
หุ ้นสามัญ เป็ นเกณฑ์
กฎหมาย
ทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
188,796
556
100,000
192,000
454,475

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,000,000

กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

90,969
90,969
(150,000)
395,444

90,969
90,969
(150,000)
1,876,796

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,000,000
-

188,796
-

556
-

100,000
-

192,000
-

317,340
14,094
14,094

1,798,692
14,094
14,094

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

1,000,000

188,796

556

100,000

192,000

(25,000)
306,434

(25,000)
1,787,786

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

รวม
1,935,827

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบียรับ
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2563

13,807

103,487

84,598
6,260

88,034
-

(2)
563
(24)
18,621
123,823

(6)
871
(31)
22,843
215,198

(62,822)
(225,116)
65,427
6,592
(27)

9,816
(266,483)
522,362
42,913
-

(38,681)
1,612
(720)
(129,912)
24
(15,670)
(145,558)

(50,944)
(5,855)
467,007
34
(23,632)
(9,018)
434,391

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินต้นของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชําระดอกเบียของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี จากการซื ออาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การได้มาซึงสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2563

(3,095)
(55,765)
(24)
(58,884)

(2,137)
(58,546)
(57)
(60,740)

306,975
(72,000)
(3,434)
(319)
(24,710)
206,512
2,070
26,502
28,572

(148,376)
(72,000)
(3,677)
(280)
(148,930)
(373,263)
388
25,441
25,829

5,035
-

2,288
6,350

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ัท ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมี ธุ รกิ จหลัก คื อ การผลิ ต และจาหน่ ายเอทานอลที่ ใ ช้เป็ น
เชื้ อเพลิ ง ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ
มีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมของการดาเนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯติ ด ตามความคื บ หน้าของ
สถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ น ทรัพย์ ประมาณการหนี้ สิน
และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จัดท าขึ้ นเพื่ อให้ ข ้อมู ลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่ น าเสนอครั้ งล่ าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูล
ที่ นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมู ลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัดเจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติท างการบัญ ชี และการให้ แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ

2.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้า

12,750

76,500

12,750

76,500

-

5

1,204

5

นโยบายบัญชี

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการข้างต้นระหว่างบริ ษทั ฯกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 และ
31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
30 มิถุนายน 2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน)

-

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
399
399

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
4.

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2564
2563
5,831
10,765
143
614
5,974
11,379

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2564
2563
10,567
15,816
286
684
10,853
16,500

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

30 มิถุนายน 2564
232,912
8,989
241,901

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

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 232.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 169.9
ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

กำรปรับลดสิ นค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ ำสุ ทธิที่จะได้ รับ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี การปรับลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับ สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก: รายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

6.

(หน่วย: พันบาท)
6,260
6,260

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
2,784,448
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
58,328
(80,245)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
2,762,531
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยน้ ากากส่ าระหว่างก่ อสร้างจานวน 385.1
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 381.8 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการ
กูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจานวน 2.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7.3 ล้านบาท) โดย
คานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.2 - 2.3 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.3 - 3.1 ต่อปี )
บริ ษั ท ฯได้ น าที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ างบางส่ วนและเครื่ องจัก ร ซึ่ งมี มู ล ค่ าสุ ทธิ ต ามบั ญ ชี ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2564 จานวนประมาณ 1,364.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,414.0 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8
และ 10

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุ ป
ได้ดงั นี้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

8.

(หน่วย: พันบาท)
33,306
(3,987)
29,319

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
2.63 - 2.75
2.67 - 2.75
785,861
588,405
2.80
2.24 - 2.68
436,444
326,925
1,222,305
915,330

ในระหว่ า งงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น มี ก าร
เคลื่อนไหวดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก: ชาระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
915,330
1,633,355
(1,326,380)
1,222,305

วงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บางส่วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯมี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวน 537.7
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,144.7 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
399
66,079
104,807
19,569
16,539
3,401
3,111
89,049
124,856

10. เงินกู้ยืมระยะยำว
ลาดับ
ที่
1

2

วงเงิน
(ล้านบาท)
418.0

300.0

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
การชาระคืน
3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้ มีกาหนดชาระคืนภายใน 6 ปี ชาระคืนเงินต้น
1.95
งวดแรกในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ 18 นับจาก
วันเบิกเงินกูง้ วดแรก (8 มิถุนายน 2561) โดยชาระคืน
เงินต้นเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด งวดที่
หนึ่ งถึงเก้าช าระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดที่ สิ บ
ช าระส่ ว นที่ เหลือ ทั้งหมด และจ่ ายดอกเบี้ ย ทุ ก ๆ 3
เดือน
3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้ มีกาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี ชาระคืนเงินต้น
1.95
งวดแรกในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากวัน
เบิกเงินกูง้ วดแรก (15 พฤศจิกายน 2561) โดยชาระคืน
เงิน ต้นเป็ นรายงวดทุ ก 6 เดื อน จานวน 10 งวด โดย
ช าระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ ยทุ ก ๆ 3
เดือน

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2563

30 มิถุนายน
2564

238,546

280,502

149,817
388,363
(143,834)
244,529

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

การเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด
ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก: ตัดจาหน่ายต้นทุนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
หัก: ชาระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)
460,281
82
(72,000)
388,363
6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวอีกสัญญากับธนาคารแห่ งเดิม ใน
วงเงินจานวน 500 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 3M BAYBIBOR บวกร้อยละ 2.22 ต่อ
ปี โดยชาระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก เงินกูย้ ืมนี้ มี
กาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี โดยชาระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด โดยชาระงวดละ 50 ล้านบาท
และจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯยังไม่ได้เบิกเงินกูย้ มื จากสัญญานี้
เงินกูย้ ืมระยะยาวทั้งหมดค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื่ องจักรของ
บริ ษทั ฯตามที่กล่าวในหมายเหตุ 6
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมทั้งหมด บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไป
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขเรื่ อง
การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวน 511.2
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 11.2 ล้านบาท)
11. ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้
ดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลระหว่างกาล
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในกำไรขำดทุน

2563

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564

2563

(5,444)
-

3,084
7,248

-

5,013
7,248

(1,462)
(6,906)

257
10,589

(287)
(287)

257
12,518
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
13. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2564
เงินปันผลสาหรับกาไรจากการ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดาเนินงานของกิจการที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
การส่งเสริ มการลงทุนตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวม
2563
เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับ
กาไรจากการดาเนินงานของ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุนตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

25,000

0.025

25,000

0.025

150,000

0.150

150,000

0.150

วันที่จ่ายเงินปันผล

21 พฤษภาคม 2564

8 พฤษภาคม 2563

14. ข้ อมูลส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่มีผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งบริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ ง โดยบริ ษ ัท ฯมี ส่ วนงานที่ รายงานทั้ง สิ้ น 2 ส่ ว นงาน ได้แ ก่ ส่ ว นงานเอทานอลและส่ วนงาน
สารปรับปรุ งดิน อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของส่ วนงานสารปรับปรุ งดินในงวดปัจจุบนั มีจานวนไม่เป็ น
สาระสาคัญ
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
15.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 11.2 ล้านบาท
ที่เกี่ยวข้องกับการก่ อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่ าและโครงการก่ อสร้ างอื่น ๆ (31 ธันวาคม 2563: 13.7
ล้านบาท)
15.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร
ก)

บริ ษ ทั ฯได้ท าสัญญาเพื่อเช่ าสิ นทรัพ ย์อา้ งอิงที่ มี มูลค่าต่า สั ญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาบริ การ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและบริ การ
ตามสัญญาดังกล่าวดังนี้
30 มิถุนายน 2564
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข)

5.4
0.2

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2563
1.9
0.3

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมี
กาหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่งอัตราค่าซื้ อไฟฟ้าเป็ นไปตามที่ระบุใน
สัญญา

15.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ น
จานวน 5.0 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (31 ธันวาคม 2563: 5.0 ล้านบาท)
16. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่าเสี ยหายจานวน 186.9 ล้านบาท บริ ษ ทั ฯได้ยื่นค าให้การและฟ้ องแย้งโดยเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 82.4
ล้านบาท คู่ความทั้งสองฝ่ ายได้ต่อสู้คดีใน 3 ชั้นศาล คดีได้สิ้นสุ ดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา
ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระเงิ นค่าซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่าย
ล่วงหน้าจานวน 6.9 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
(วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคาพิพากษา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืน่ ฟ้องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายได้อ่าน
คาพิพากษาเมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้องเนื่ องจากบริ ษทั ฯดังกล่าวยังมีสิทธิ เรี ยกร้องอยู่กบั ลูกหนี้
รายหนึ่งซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ จึง ยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว ซึ่งบริ ษทั ฯได้ทาการอายัดสิ ทธิเรี ยกร้อง
ดังกล่าวไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินบางส่ วนจานวน 0.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้เคย
บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าสาหรับเงินค่าซื้อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าที่จ่ายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวไว้เต็มจานวนแล้ว
17. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
17.1 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
17.2 ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ระดับ 2
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

1,067

1,067

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
รวม
1,065

1,065

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2564
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