
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด                  

สามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั                    

ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พชัรวรรณ คูณะรังษี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,401                    25,441                    

เงินลงทุนชวัคราว - กองทุนเปิด -                              1,056                      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 226,483                  200,305                  

สินคา้คงเหลือ 289,218                  424,487                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 80,064                    602,561                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 1,063                      -                              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,483                      49,052                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 613,712                  1,302,902               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยชี์วภาพ 5,154                      1,957                      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 2,801,454               2,826,018               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 26,046                    -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,457                      2,006                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,965                      2,978                      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 769                         769                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,837,845               2,833,728               

รวมสินทรัพย์ 3,451,557               4,136,630               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 962,675                  1,391,294               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 9 63,165                    161,020                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 143,834                  143,834                  

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7,294                      -                              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                              3,008                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                              1,770                      

สาํรองผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน 777                         57                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 28,470                    25,056                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,206,215               1,726,039               

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 388,406                  460,282                  

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18,839                    -                              

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                              8,980                      

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,096                      5,502                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 413,341                  474,764                  

รวมหนีสิน 1,619,556               2,200,803               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 188,796                  188,796                  

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556                         556                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000                  100,000                  

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทวัไป 192,000                  192,000                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 350,649                  454,475                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,832,001               1,935,827               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,451,557               4,136,630               

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                              

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน สินสุดวนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 657,396 621,237 1,904,493         1,995,164         

รายไดอ้นื 569                 40,571              1,610                43,211              

รวมรายได้ 657,965          661,808            1,906,103         2,038,375         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 620,197          474,381            1,694,994         1,453,577         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 4,749              5,626                12,747              17,651              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,154            18,474              53,188              48,417              

รวมค่าใช้จ่าย 639,100          498,481            1,760,929         1,519,645         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 18,865            163,327            145,174            518,730            

ตน้ทุนทางการเงิน (9,388)             (7,953)               (32,210) (26,476)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 9,477              155,374            112,964            492,254            

ภาษีเงินได้ 11 728                 (1,451)               (11,790)             (15,801)             

กาํไรสําหรับงวด 10,205            153,923            101,174            476,453            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,205            153,923            101,174            476,453            

กาํไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไร (บาท) 0.01                0.15                  0.10                  0.48                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 1,000,000       1,000,000         1,000,000         1,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ทีออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้น้ สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที

   1 มกราคม 2562 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       290,850       1,772,202    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   476,453       476,453       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   476,453       476,453       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                   -                   -                   -                   -                   (349,999)      (349,999)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 

   30 กนัยายน 2562 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       417,304       1,898,656    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที

   1 มกราคม 2563 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       454,475       1,935,827    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   101,174       101,174       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   101,174       101,174       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                   -                   -                   -                   -                   (205,000)      (205,000)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 

   30 กนัยายน 2563 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       350,649       1,832,001    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 112,964            492,254            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,173            123,972            

   โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ -                        (205)                  

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        2,493                

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (363)                  (1,333)               

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื (7)                      (15)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,314                1,134                

   รายไดด้อกเบีย (41)                    (96)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 32,214              26,477              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 278,254            644,681            

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (26,172)             27,502              

   สินคา้คงเหลือ 135,269            (206,089)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 522,497            502,322            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 46,569 1,908

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (81,071)             5,564                

   หนีสินหมุนเวยีนอนื 4,850                4,589                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (1,311)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 880,196            979,166            

   เงินสดรับค่าดอกเบีย 35                     74                     

   เงินสดจ่ายดอกเบีย (33,093)             (27,005)             

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,547)             (36,574)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 833,591            915,661            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือตน้กลา้และตน้ทุนระหวา่งปลูก (3,197)               (1,287)               

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (131,827)           (218,077)           

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (68)                    (353)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 935                   1,786                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (134,157)           (217,931)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ (428,619)           (382,722)           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        67,982              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (72,000)             (30,000)             

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่า (5,924)               -                        

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่าการเงิน -                        (1,940)               

เงินปันผลจ่าย (203,931)           (349,974)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (710,474)           (696,654)           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (11,040)             1,076                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 25,441              32,191              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 14,401              33,267              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,267                16,091              

   ซืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        6,910                

   การไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 6,350                -                        

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเป็นอุปกรณ์ 572                   -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2563  

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยเมือวนัที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลานนา รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัมหาชนทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ ่

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลทีใชเ้ป็นเชือเพลิง 

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ทีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ     

มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสิน

และหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 

เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดย

บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันัน         

งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลที

นาํเสนอซําซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับ       

งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

บริษัทฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัท ี1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที   

1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงินและเรือง

สัญญาเช่า 
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2.1 เครืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ

บริษทัฯในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการ

เปลียนแปลงในความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับ

ลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั ซึงบริษทัฯใชว้ิธีการอย่างง่ายในการ

พิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอาย ุ

2.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั

ค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการ          

วดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริม

มีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

บริษทัฯเมือสินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที

สัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสินสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 
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หนีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของบริษทัฯ 

หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบีย

จากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

จาํนวนเงินทีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3.  ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัต ิ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษทัฯไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

โดยบริษทัฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินตน้งวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินกลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน             

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชวัคราว - กองทุนเปิด  1,056 (1,056) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 1,056 - 1,056 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,826,018 - (12,941) 2,813,077 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 26,227 26,227 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินกลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน             

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวยีน     

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 6,361 6,361 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,008 - (3,008) - 

     

หนีสินไม่หมุนเวยีน     

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 18,913 18,913 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8,980 - (8,980) - 

3.1 เครืองมือทางการเงิน 

- ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

 

มูลค่าตาม

หลกัการบญัชี

เดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน                      

ทางการเงิน ฉบบัที 9 

  

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยตุิธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท ี

1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 25,441 - - 25,441 25,441 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 200,305 - - 200,305 200,305 

สินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวยีนอืน 1,056 1,056 - - 1,056 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 226,802 1,056 - 225,746 226,802 
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- ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

3.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าทีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญา

เช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญา

เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 8,910 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  8,974 

หกั: สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (388) 

 สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (3,739) 

 ดอกเบียจา่ยรอตดับญัชี (471) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 13,286 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 11,988 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 25,274 

  

ประกอบดว้ย  

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 6,361 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 18,913 

 25,274 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 11,527 

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 792 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์สาํนกังาน 145 

ยานพาหนะ 13,763 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 8

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 26,227 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั 

ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน นโยบายบญัชี 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั      

เงินปันผลจ่าย 28 102 105 179 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 

ซือสินคา้ 7 - 12 - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ระหว่างบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ                

31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)   

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 4,018 - 

รวมเจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,018 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสนั 5,274 5,858 21,090 21,570 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 342 83 1,026 249 

รวม 5,616 5,941 22,116 21,819 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการคา้ 215,722 191,253 

ลูกหนีอืน 10,747 8,544 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - 500 

ดอกเบียคา้งรับ 14 8 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 226,483 200,305 

ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 215.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 191.3 

ลา้นบาท) เป็นลูกหนีการคา้ทียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

6. ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563             

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 2,813,077 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 113,940 

โอนเขา้ระหวา่งงวด 572 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (572) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (125,563) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 2,801,454 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนาํกากส่าระหว่างก่อสร้างจาํนวน 380.2 

ลา้นบาท (2562: 374.4 ลา้นบาท) ซึงบริษทัฯไดใ้ช้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเพือใชใ้นการก่อสร้าง

โรงงานดงักล่าว ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของโรงงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 5.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 11.4 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจาก

อตัราการตงัขึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.3 - 3.1 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.1 - 3.8 ต่อปี) 

บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนและเครืองจักร ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ว ันที                        

30 กนัยายน 2563 จาํนวนประมาณ 1,439.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,513.7 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัเงิน

กูย้มืระยะสันและระยะยาวและวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8                    

และ 10 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุป

ไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563  26,227 

เพมิขึนระหวา่งงวด 6,350 

โอนออกระหวา่งงวด  (572) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (5,959) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 26,046 

8. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)   

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.59 - 2.75 2.75 - 2.95 484,404 943,222 

ทรัสตรี์ซีท 2.63 - 2.68 2.53 - 2.73 478,271 448,072 

รวม   962,675 1,391,294 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินมีการ

เคลือนไหวดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,391,294 

บวก: เพมิขึนระหวา่งงวด  2,006,989 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (2,435,608) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 962,675 

วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงของบริษทัฯ คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะสันตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 1,097.3 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 668.7 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,018 - 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 42,106 124,477 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 14,709 35,280 

เงินปันผลคา้งจา่ย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 2,332 1,263 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 63,165 161,020 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

ลาํดบั วงเงิน อตัราดอกเบีย    30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

ที (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2563 2562 

1 418.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูย้ืมนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี ชาํระคืนเงิน

ตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 18 นบั

จากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก (8 มิถุนายน 2561) โดย

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 

งวด งวดทีหนึงถึงเกา้ชาํระงวดละ 42 ลา้นบาท และ

งวดทีสิบชําระส่วนทีเ หลือทังห มด และ จ่าย

ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน 322,478 364,414 

2 300.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูย้ืมนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี ชาํระคืนเงิน

ตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 6 นับ

จากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก (15 พฤศจิกายน 2561) 

โดยชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 

10 งวด โดยชําระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่าย

ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน 209,762 239,702 

รวม    532,240 604,116 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี    (143,834) (143,834) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี    388,406 460,282 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 604,116 

บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินกูย้ืมระหวา่งงวด 124 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (72,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 532,240 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน และเครืองจกัรของ

บริษทัฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 6 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงือนไขเรืองการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวได ้ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน 11.2                 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 11.2 ลา้นบาท) 

11.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปได้

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน              

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน              

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (484) 1,684 4,529 15,972 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - - 7,248 - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (244) (233) 13 (171) 

ภาษีเงนิได้ทแีสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (728) 1,451 11,790 15,801 

12. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 14

13.  เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

2563     

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงานของ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตงัแต่วนัที 1 

กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ          

เมือวนัที 9 เมษายน 2563 

150,000 0.150 8 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงานของ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตงัแต่วนัที                      

1 มกราคม 2563 ถึงวนัที               

30 มิถุนายน 2563 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ          

เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 

55,000 0.055 18 กนัยายน 2563 

รวม  205,000 0.205  

2562     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการทีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนตงัแต่

วนัที 1 กรกฎาคม 2561 ถึง

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้          

เมือวนัที 25 เมษายน 2562 

150,000 0.150 24 พฤษภาคม 2562 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงานของ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตงัแต่วนัที                    

1 มกราคม 2562 ถึงวนัที         

30 มิถุนายน 2562 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 15 สิงหาคม 2562 

199,999 0.200 13 กนัยายน 2562 

รวม  349,999 0.350  

14. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีมีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซึงบริษทัฯรับรู้รายได ้ณ เวลาใด

เวลาหนึง ในปี 2562 บริษทัฯได้เพิมส่วนงานดําเนินงานทีรายงาน ซึงได้แก่ส่วนงานสารปรับปรุงดิน 

อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานของส่วนงานดงักล่าวในงวดปัจจุบนัมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

15.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 13.7 ลา้นบาท ที

เกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนาํกากส่าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (31 ธนัวาคม 2562: 16.4 ลา้น

บาท) 

15.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาให้บริการและซือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซือขายไฟฟ้า ซึงสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึงอตัราค่าซือไฟฟ้าเป็นไปตามทีระบุใน

สัญญา  

ข)  ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ ซึงเกียวขอ้งกบัการรักษาความ

ปลอดภยัและบริการอืน ๆ ทีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2562: 3.7 ลา้นบาท) 

15.3 การคาํประกนั 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 5.0 ล้านบาท เพือคาํประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2562: 5.0 ลา้นบาท) 

16. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหนึงกล่าวหาวา่บริษทัฯไม่ปฏิบตัิตามสัญญาซือขายมนัเส้น โดยขอเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 186.9 ล้านบาท บริษทัฯได้ยืนคาํให้การและฟ้องแยง้โดยเรียกค่าเสียหายจาํนวน 82.4        

ลา้นบาท  คู่ความทงัสองฝ่ายไดต่้อสู้คดีใน 3 ชนัศาล คดีไดสิ้นสุดเมือวนัที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้

มีคาํพิพากษายืนตามศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดังกล่าวชาํระเงินค่าซือมนัเส้นทีบริษทัฯจ่าย

ล่วงหน้าจาํนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 

(วนัทีฟ้องแยง้) จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

ทงันี เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยนืฟ้องบริษทัดงักล่าวตอ่ศาลลม้ละลาย ซึงศาลลม้ละลายไดอ้่าน

คาํพิพากษาเมือวนัที 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้องเนืองจากบริษทัฯดงักล่าวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหนี

รายหนึงซึงเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หนีสินลน้พน้ตวั ซึงบริษทัฯไดท้าํการอายดัสิทธิเรียกร้อง

ดงักล่าวไวแ้ลว้  
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บริษทัฯไดเ้คยบนัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับเงินค่าซือมนัเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบับริษทัดงักล่าวไว้

เต็มจาํนวนแลว้ ต่อมาเมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินบางส่วนจาํนวน 0.2 ลา้นบาทจาก

บริษทัดงักล่าว  

17. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แสดงตาม ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินทวีดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน/เงิน

ลงทุนชวัคราว - กองทุนเปิด 1,063 1,063 1,056 1,056 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 

2563 


