
 

 

 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้

เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทย อะโกร           

เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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: 7 พฤศจิกายน 2565 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,437                    36,739                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 189,323                  197,906                  

สินคา้คงเหลือ 185,393                  104,564                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 42,790                    286,970                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 1,072                      1,069                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,327                      9,404                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 444,342                  636,652                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยชี์วภาพ 14,334                    11,577                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,638,057               2,702,003               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 19,529                    25,266                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,130                      2,245                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,395                    19,702                    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 791                         795                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,712,236               2,761,588               

รวมสินทรัพย์ 3,156,578               3,398,240               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7 808,644                  763,613                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 22,204                    67,786                    

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,847                      7,088                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 243,707                  243,707                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน -                              2,259                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 18,517                    8,862                      

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,099,919               1,093,315               

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14,154                    19,283                    

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 400,372                  572,153                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,864                      8,212                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 423,390                  599,648                  

รวมหนีสิน 1,523,309               1,692,963               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

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 151,917                  223,925                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,633,269               1,705,277               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,156,578               3,398,240               

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                              

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน สินสุดวนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 542,110 465,679            1,493,725 1,731,600

รายไดอื้น 468                 26                     769                   519                   

รวมรายได้ 542,578          465,705            1,494,494         1,732,119         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 522,802          452,717            1,438,919         1,643,663         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 4,593              5,616                12,927              15,239              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36,213            24,384              100,297            57,840              

รวมค่าใช้จ่าย 563,608          482,717            1,552,143         1,716,742         

กาํไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (21,030)           (17,012)             (57,649)             15,377              

รายไดท้างการเงิน 5                     9                       23                     33                     

ตน้ทุนทางการเงิน (10,965)           (9,115)               (32,075)             (27,721)             

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (31,990)           (26,118)             (89,701)             (12,311)             

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 10 6,337              (1,531)               17,693              (1,244)               

ขาดทุนสําหรับงวด (25,653)           (27,649)             (72,008)             (13,555)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (25,653)           (27,649)             (72,008)             (13,555)             

ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน 11

   ขาดทุน (บาท) (0.026)             (0.028)               (0.072)               (0.014)               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ

ทีออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้น้ สาํรองตาม สาํรอง

ชาํระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   (13,555)        (13,555)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   (13,555)        (13,555)        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                   -                   -                   -                   -                   (34,999)        (34,999)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       268,786       1,750,138    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       223,925       1,705,277    

ขาดทุนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   (72,008)        (72,008)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   (72,008)        (72,008)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2565 1,000,000    188,796       556              100,000       192,000       151,917       1,633,269    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (89,701)            (12,311)            

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 127,134            127,694            

   โอนกลบัรายการปรบัลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (672)                 -                       

   กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าของ

      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (3)                     (3)                     

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 637                   850                   

   รายไดท้างการเงิน (23)                   (33)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 32,233              27,723              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 69,605              143,920            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8,588                (11,900)            

   สินคา้คงเหลือ (80,157)            (200,706)          

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 244,180            181,176            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,077                7,474                

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4                       (27)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (47,829)            (81,566)            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 9,878                7,604                

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,244)              (720)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 209,102            45,255              

   ดอกเบียรบั 18                     24                     

   จ่ายดอกเบีย (31,902)            (27,223)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 177,218            18,056              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือตน้กลา้และตน้ทุนระหว่างปลูก (2,757)              (4,279)              

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,761)            (71,293)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (328)                 (1,153)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (57,846)            (76,725)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 45,031              (327,492)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       499,365            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (172,000)          (72,000)            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (5,370)              (5,256)              

เงินสดจ่ายชาํระดอกเบียของหนีสินตามสญัญาเช่า (335)                 (456)                 

เงินปันผลจ่าย -                       (34,709)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (132,674)          59,452              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (13,302)            783                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 36,739              26,502              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 23,437              27,285              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนีจากการซืออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,117                768                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2565  

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  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 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 

2. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั 

ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน นโยบายบญัชี 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

เงินปันผลจ่าย - 5,100 - 17,850 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั      

ซือสินคา้ - - - 1,204 ราคาตลาด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที          

30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที          

30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสนั 5,068 4,608 15,226 15,175 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 66 143 200 429 

รวม 5,134 4,751 15,426 15,604 

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้ 175,765 188,910 

ลูกหนีอืน 13,558 8,996 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 189,323 197,906 

ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 จาํนวน 175.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 188.9 

ลา้นบาท) เป็นลูกหนีการคา้ทียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  
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5. ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565             

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 2,702,003 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 57,008 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (120,954) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 2,638,057 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนาํกากส่าระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 392.8 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 387.1 ลา้นบาท) ซึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเพือใชใ้น

การก่อสร้างโรงงานดงักล่าว ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการ

กูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 2.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 4.2 ลา้นบาท) โดย

คาํนวณจากอตัราการตงัขึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.1 - 2.9 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 2.1 - 2.3 ต่อปี) 

บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนและเครืองจักร ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ว ันที                        

30 กนัยายน 2565 จาํนวนประมาณ 1,240.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,314.3 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัเงิน

กูย้มืระยะสนัและระยะยาวและวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7                    

และ 9 

6.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 สรุป

ไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 25,266 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (5,737) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 19,529 
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7. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)   

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.73 - 3.52 2.67 - 2.88 808,644 763,613 

รวม   808,644 763,613 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินมีการ

เคลือนไหวดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 763,613 

บวก: เพมิขึนระหวา่งงวด  1,959,357 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (1,914,326) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 808,644 

วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงของบริษทัฯ คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสันตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 551.4 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 996.4 ลา้นบาท) 

8. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 5,842 53,385 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 12,775 10,869 

เงินปันผลคา้งจ่าย - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 3,587 3,532 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22,204 67,786 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 644,079 815,860 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (243,707) (243,707) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 400,372 572,153 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 815,860 

บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินกูย้ืมระหวา่งงวด 219 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด  (172,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 644,079 

เงินกูย้ืมระยะยาวทงัหมดคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน และเครืองจกัรของ

บริษทัฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 5 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขเรืองการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรน

เงือนไขเรืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหบ้ริษทัฯ แลว้เมือวนัที 3 สิงหาคม 2565 และ 27 ตุลาคม 2564 

ตามลาํดบั 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน 11.2                 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 11.2 ลา้นบาท) 

10.  ภาษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้
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(รายได)้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน              

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (6,337) 1,531 (17,693) 1,244 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทแีสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (6,337) 1,531 (17,693) 1,244 

11. ขาดทนุต่อหุ้น        

 ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12.  เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

2564     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการทีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนตงัแต่

วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึง

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้          

เมือวนัที 22 เมษายน 2564 

25,000 0.025 21 พฤษภาคม 2564 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงานของ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตงัแต่วนัที                      

1 มกราคม 2564 ถึงวนัที               

30 มิถุนายน 2564 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ          

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2564 

9,999 0.010 17 กนัยายน 2564 

รวม  34,999 0.035  
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13.  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีมีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพอืใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซึงบริษทัฯรับรู้รายได ้ณ เวลาใด

เวลาหนึง โดยบริษทัฯมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานเอทานอลและส่วนงาน                 

สารปรับปรุงดิน อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานของส่วนงานสารปรับปรุงดินในงวดปัจจุบนัมีจาํนวนไม่เป็น

สาระสาํคญั 

14. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

14.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจา่ยฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.5 ลา้นบาท ที

เกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนาํกากส่าและโครงการก่อสร้างอืน ๆ (31 ธนัวาคม 2564: 13.0 ลา้น

บาท) 

14.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพอืเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ สัญญาเช่าระยะสนั และสัญญาบริการ ณ วนัที 

30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการตาม

สัญญาดงักล่าวดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3.7 3.4 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 0.1 0.2 

ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซือขายไฟฟ้า ซึงสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมตัิคราวละ 1 ปี ซึงอตัราค่าซือไฟฟ้าเป็นไปตามทีระบุใน

สัญญา  

14.3 การคาํประกนั 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 20.7 ลา้นบาท เพือคาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซือขายขา้วสารกบัองคก์ารคลงัสินคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และสัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (31 ธนัวาคม 2564: 5.0 ลา้นบาท) 
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15. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหนึงกล่าวหาวา่บริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซือขายมนัเส้น โดยขอเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 186.9 ล้านบาท บริษทัฯได้ยืนคาํให้การและฟ้องแยง้โดยเรียกค่าเสียหายจาํนวน 82.4        

ลา้นบาท คูค่วามทงัสองฝ่ายไดต้อ่สู้คดีใน 3 ชนัศาล คดีไดสิ้นสุดเมือวนัที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้

มีคาํพิพากษายืนตามศาลชนัต้นและศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดังกล่าวชาํระเงินค่าซือมนัเส้นทีบริษทัฯจ่าย

ล่วงหน้าจาํนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 

(วนัทีฟ้องแยง้) จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

ทงันี เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยนืฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึงศาลลม้ละลายไดอ่้าน

คาํพิพากษาเมือวนัที 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้องเนืองจากบริษทัฯดงักล่าวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหนี

รายหนึงซึงเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูม้ีหนีสินลน้พน้ตวั ซึงบริษทัฯไดท้าํการอายดัสิทธิเรียกร้อง

ดงักล่าวไวแ้ลว้  

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับชําระเงินบางส่วนจาํนวน 0.2 ล้านบาท ต่อมาเมือวนัที                         

21 มกราคม 2565 ศาลไดมี้คาํสังให้ลูกหนีดงักล่าวนาํส่งเงินตามทีไดอ้ายดัไวใ้ห้กบับริษทัฯ ทงันีในเดือน 

ตุลาคม 2565 บริษทัฯได้ดาํเนินการตงัเรืองบงัคบัคดี โดยยืนคาํร้องขออายดัเงินฝากธนาคารของลูกหนี

ดงักล่าวเต็มจาํนวนตามหมายบงัคบัคดี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอการนาํส่งเงินตามขนัตอนบงัคบัคดี อย่างไร              

ก็ตาม บริษัทฯได้เคยบนัทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซือมนัเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กับบริษทั

ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

16. เครืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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16.2 ลาํดับชันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

    ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีดัด้วยมูลค่ายตุธิรรม     

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,072 1,072 1,069 1,069 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2565 


