
 

 

 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ไทย อะโกร เอ็น
เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบใน
กำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พชัรวรรณ คูณะรังษี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6650 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 9 สิงหำคม 2564 



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,572                       26,502                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 241,901                     179,079                     

สินคา้คงเหลือ 5 343,412                     124,556                     

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 115,749                     181,176                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,153                         5,153                         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,067 1,065                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,890                         9,482                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 738,744                     527,013                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยชี์วภาพ 9,554                         6,459                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 2,762,531                  2,784,448                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 29,319                       33,306                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 925                            1,246                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,021                         4,734                         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 796                            769                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,808,146                  2,830,962                  

รวมสินทรัพย์ 3,546,890                  3,357,975                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 1,222,305                  915,330                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 89,049                       124,856                     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 143,834                     143,834                     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,252                         7,244                         

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 2,406                         3,126                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,318                       15,156                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,484,164                  1,209,546                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 244,529                     316,447                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,772                       26,214                       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,639                         7,076                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 274,940                     349,737                     

รวมหนีสิ้น 1,759,104                  1,559,283                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 323,235                     



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 1,000,000                  1,000,000                  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 1,000,000                  1,000,000                  

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 188,796                     188,796                     

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 556                            556                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100,000                     100,000                     

   จดัสรรแลว้ - ส ารองทัว่ไป 192,000                     192,000                     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 306,434                     317,340                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,787,786                  1,798,692                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,546,890                  3,357,975                  

-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                                 

กรรมการ





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ที�ออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       454,475       1,935,827    

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  90,969         90,969         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  90,969         90,969         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                  -                  -                  -                  -                  (150,000)      (150,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       395,444       1,876,796    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       317,340       1,798,692    

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  14,094         14,094         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  14,094         14,094         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                  -                  -                  -                  -                  (25,000)        (25,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       306,434       1,787,786    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 13,807              103,487            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 84,598              88,034              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 6,260                -                       

   กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (2)                     (6)                     

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 563                   871                   

   รายไดท้างการเงิน (24)                   (31)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 18,621              22,843              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 123,823            215,198            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (62,822)            9,816                

   สินคา้คงเหลือ (225,116)          (266,483)          

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 65,427              522,362            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 6,592                42,913

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (27)                   -                       

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (38,681)            (50,944)            

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,612                (5,855)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (720)                 -                       

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (129,912)          467,007            

   ดอกเบี�ยรับ 24                     34                     

   จ่ายดอกเบี�ย (15,670)            (23,632)            

   จ่ายภาษีเงินได้ -                       (9,018)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (145,558)          434,391            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�อตน้กลา้และตน้ทุนระหวา่งปลูก (3,095)              (2,137)              

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,765)            (58,546)            

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (24)                   (57)                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (58,884)            (60,740)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 306,975            (148,376)          

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (72,000)            (72,000)            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสญัญาเช่า (3,434)              (3,677)              

เงินสดจ่ายชาํระดอกเบี�ยของหนี� สินตามสญัญาเช่า (319)                 (280)                 

เงินปันผลจ่าย (24,710)            (148,930)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 206,512            (373,263)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 2,070                388                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 26,502              25,441              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 28,572              25,829              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี�จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,035                2,288                

   การไดม้าซึ� งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า -                       6,350                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564 
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็น
เช้ือเพลิง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ     
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้ น         
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ       
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รำยกำรธุรกิจกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายบญัชี 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
เงินปันผลจ่าย 12,750 76,500 12,750 76,500 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั      
ซ้ือสินคา้ - 5 1,204 5 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ระหว่างบริษทัฯกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ                
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 399 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 399 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี          

30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,831 10,765 10,567 15,816 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 143 614 286 684 

รวม 5,974 11,379 10,853 16,500 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 232,912 169,915 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,989 9,164 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 241,901 179,079 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 232.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 169.9 
ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ  
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5. กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 
บวก: รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 6,260 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 6,260 

6. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564             
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,784,448 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 58,328 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (80,245) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,762,531 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยน ้ ากากส่าระหว่างก่อสร้างจ านวน 385.1 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 381.8 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการ
กูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้างจ านวน 2.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 7.3 ลา้นบาท) โดย
ค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทนุในอตัราร้อยละ 2.2 - 2.3 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 2.3 - 3.1 ต่อปี) 

บริษัทฯได้น าท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจักร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี                        
30 มิถุนายน 2564 จ านวนประมาณ 1,364.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,414.0 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงิน
กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8                     
และ 10 
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7.  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,306 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,987) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 29,319 

8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.63 - 2.75 2.67 - 2.75 785,861 588,405 
ทรัสตรี์ซีท 2.80 2.24 - 2.68 436,444 326,925 

รวม   1,222,305 915,330 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 915,330 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด  1,633,355 
หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด  (1,326,380) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,222,305 

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน 537.7 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,144.7 ลา้นบาท) 
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9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 399 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,079 104,807 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,569 16,539 
เงินปันผลคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,401 3,111 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,049 124,856 

10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: พนับาท) 
ล าดบั วงเงิน อตัราดอกเบ้ีย    30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 
ท่ี (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2564 2563 

1 418.0 3M THBFIX + 
1.95 

เงินกูยื้มน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 6 ปี ช าระคืนเงินตน้
งวดแรกในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี 18 นับจาก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 2561) โดยช าระคืน
เงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด งวดท่ี
หน่ึงถึงเก้าช าระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดท่ีสิบ
ช าระส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด และจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 3 
เดือน 238,546 280,502 

2 300.0 3M THBFIX + 
1.95 

เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี ช าระคืนเงินตน้
งวดแรกในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 6 นับจากวนั
เบิกเงินกูง้วดแรก (15 พฤศจิกายน 2561) โดยช าระคืน
เงินต้นเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดย
ช าระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 3 
เดือน 149,817 179,779 

รวม    388,363 460,281 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (143,834) (143,834) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    244,529 316,447 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 460,281 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งงวด 82 
หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด   (72,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 388,363 
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เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     ใน
วงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 3M BAYBIBOR บวกร้อยละ 2.22 ต่อ
ปี โดยช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 6 นับจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมน้ีมี
ก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี โดยช าระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดยช าระงวดละ 50 ลา้นบาท 
และจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากสัญญาน้ี 

เงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหต ุ6 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมทั้งหมด บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 511.2                 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 11.2 ลา้นบาท) 

11.  ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล (5,444) 3,084 - 5,013 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 7,248 - 7,248 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,462) 257 (287) 257 

ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (6,906) 10,589 (287) 12,518 
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12. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น        

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

13.  เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (พนับาท) (บาท)  
2564     
เงินปันผลส าหรับก าไรจากการ
ด าเนินงานของกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้          
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

25,000 0.025 21 พฤษภาคม 2564 

รวม  25,000 0.025  

2563     
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ
ก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตั้งแต่วนัท่ี                       
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ          
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 

150,000 0.150 8 พฤษภาคม 2563 

รวม  150,000 0.150  

14. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีมีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯรับรู้รายได ้ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง โดยบริษัทฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานเอทานอลและส่วนงาน                 
สารปรับปรุงดิน อยา่งไรก็ตาม การด าเนินงานของส่วนงานสารปรับปรุงดินในงวดปัจจุบนัมีจ านวนไม่เป็น
สาระส าคญั 
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15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

15.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 11.2 ลา้นบาท 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างโรงงานระเหยน ้ ากากส่าและโครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ (31 ธันวาคม 2563: 13.7 
ลา้นบาท) 

15.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯได้ท าสัญญาเพื่อเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาบริการ ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการ
ตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 5.4 1.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.2 0.3 

ข) บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
ก าหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุใน
สัญญา  

15.3 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 5.0 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกันการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2563: 5.0 ลา้นบาท) 

16. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้น โดยขอเรียก
ค่าเสียหายจ านวน 186.9 ล้านบาท บริษทัฯได้ยื่นค าให้การและฟ้องแยง้โดยเรียกค่าเสียหายจ านวน 82.4        
ลา้นบาท  คู่ความทั้งสองฝ่ายไดต่้อสู้คดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดส้ิ้นสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา
ไดมี้ค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่าวช าระเงินค่าซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่าย
ล่วงหน้าจ านวน 6.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 
(วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา 
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ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยืน่ฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซ่ึงศาลลม้ละลายไดอ่้าน
ค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้องเน่ืองจากบริษทัฯดงักล่าวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหน้ี
รายหน่ึงซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงบริษทัฯไดท้ าการอายดัสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวไวแ้ลว้  

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 บริษทัฯได้รับช าระเงินบางส่วนจ านวน 0.2 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้เคย
บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับเงินค่าซ้ือมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่ายใหก้บับริษทัดงักล่าวไวเ้ตม็จ านวนแลว้  

17. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

17.1 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

17.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีวั่ดด้วยมลูค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,067 1,067 1,065 1,065 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 


