บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการ
สอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขและให้สังเกต
เกี่ยวกับการนามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 6 สิ งหาคม 2555

2

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
5

6

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

19,162
135,373
106,157
46,042
8,660
315,394

5,659
92,014
114,077
5,724
6,869
2,460
226,803

2,206,673
2,788
459
2,209,920
2,525,314

2,187,518
1,739
430
2,189,687
2,416,490

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8

8

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

523,000
118,240
180,000
533
10,714
832,487

563,000
36,845
900,000
533
9,083
1,509,461

630,000
3,500
633,500
1,465,987

3,010
3,010
1,512,471

800,000

800,000

800,000

800,000

56,800
202,527
1,059,327
2,525,314

56,800
47,219
904,019
2,416,490

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

10

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน) (บาท)

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554

418,834
300
419,134

283,860
52
283,912

706,608
347
706,955

514,845
496
515,341

309,111
1,949
6,259
317,319
101,815
(16,210)
85,605

259,454
1,375
14,464
275,293
8,619
(7,611)
1,008

506,468
3,855
17,136
527,459
179,496
(24,188)
155,308

485,822
3,859
21,510
511,191
4,150
(11,026)
(6,876)

85,605

1,008

155,308

(6,876)

0.107

0.001

0.194

(0.009)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 9)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก เงินรับล่วงหน้า
และชาระแล้ว
ค่าหุน้
600,000
196,402
200,000
(196,402)
800,000
800,000
800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
56,800
90,123
(6,876)
56,800
83,247
56,800
56,800

47,219
155,308
202,527

รวม
943,325
(6,876)
3,598
940,047
904,019
155,308
1,059,327

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2554

155,308

(6,876)

36,442
(3,590)
401
490
(299)
23,930

24,074
(13,304)
45
716
(90)
11,005

212,682

15,570

(43,359)
11,510
5,724
(39,173)
(6,200)
(29)

(46,250)
(231,213)
13,633
47,567
(9,834)
-

87,510
1,733
230,398
299
(24,032)
206,665

104,030
(2,143)
(108,640)
90
(10,994)
(119,544)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2554

(67,105)
(1,382)
5,000
325
(63,162)

(263,679)
(80)
180
(263,579)

(40,000)
(90,000)
(130,000)
13,503
5,659
19,162

86,355
155,262
3,598
245,215
(137,908)
138,862
954

(6,115)

(116,339)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดและได้แปรสภาพ
เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย เมื่ อวันที่ 18 ตุ ลาคม 2550 และมี ภูมิ ล าเนาในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นบริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมี ธุ รกิ จหลักคื อการผลิ ตและจ าหน่ าย
เอทานอลที่ ใช้ เป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่ อยู่ ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษ ัทฯอยู่ ที่ เลขที่ 888/114 ถนนเพลิ นจิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่ นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้
ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

1.3 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1

2.

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่ อง
ส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นข้างต้นจะไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

3.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั
ไม่ครบกาหนดชาระ

4.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
5.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
4,084
4,041
133
175
4,217
4,216

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
8,228
7,924
266
350
8,494
8,274

การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิที่จะได้ รับ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี การปรับลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หัก: โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หน่วย: พันบาท)
6,136
(3,590)
2,546
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6.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลระหว่างงวด
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่จาหน่ายและ
ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
2,187,518
60,985
(5,000)

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(724)
(36,106)
2,206,673

บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างบางส่ วนซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จานวนประมาณ 9.22 ล้านบาท ไปค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับ
จากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7 และ 8 ต่อมาในเดื อนกรกฎาคมและสิ งหาคม 2555
บริ ษทั ฯได้จดจานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างบางส่ วนและจดจานองเครื่ องจักรของโรงงานผลิ ตเอทา
นอลสายการผลิตที่ 2 ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีประมาณ 50.31 ล้านบาท และ 846.18 ล้านบาท ตามลาดับ
เพื่อค้ าประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าวเพิ่มเติม
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ตาม
โครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมงวดสุ ดท้ายในอัตราร้อยละ 25
ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน เป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ระหว่างติ ดตั้ง โดย
คานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ (พันบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

-

6,683
2.98

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
9,639
4.31

14,678
3.38
3

7.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมี เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งถึ งกาหนด
ชาระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.80 - 5.05 ต่อปี โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 150
ล้านบาท ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุ 6

8.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
810,000
900,000
(180,000)
(900,000)
630,000
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หน่วย: พันบาท)
900,000
(90,000)
810,000

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อกูย้ ืมเงิน
ในวงเงินจานวน 900 ล้านบาท สาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิ ตเอทานอลสายการผลิ ตที่ 2 และซื้ อ
เครื่ องจักรสาหรับโครงการ เงิ นกูย้ ืมนี้ คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สาหรับสองปี แรก
และอัตราดอกเบี้ ย อ้า งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สาหรับปี ที่สามถึงปี ที่ เจ็ด เงิ นกูย้ ืม นี้ มี
กาหนดชาระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชาระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชาระคืนเป็ นรายงวดทุก 6
เดื อน จานวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมี กาหนดช าระคื นตั้งแต่เดื อนมี นาคม 2555 ถึ งเดื อน
ตุลาคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฎิ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
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เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ใหญ่ได้จดั ทาหนังสื อให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้กเู้ พื่อแสดงความจานงในการ
สนับสนุ นทางการเงิ นตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นต่อภาระหนี้ สินของบริ ษทั ฯในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้
เมื่ อวันที่ 15 กุ ม ภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ป รั บ ลดอัตราดอกเบี้ ย ช่ วงเดื อนมี นาคม 2555 ถึ ง เดื อ น
ธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น TMBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม
หลักประกันโดยการจดจานองที่ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2555 บริ ษ ทั ฯยังไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทาง
การเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เจรจากับธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ละได้รับ
หนังสื อผ่อนปรนเงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสาหรั บงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
2555 จากธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555
9.

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติดงั นี้

9.1 อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 800,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท) โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
9.2 อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 600,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 600,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 800,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการออก
หุ ้นสามัญใหม่จานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดิม
โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนาไปใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษ ทั ฯได้รับช าระเงิ นค่ าหุ ้นเพิ่ มทุ นล่ วงหน้าส าหรั บหุ ้นสามัญจานวน
196,401,907 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 196,401,907 บาท ซึ่ งแสดงไว้เป็ นเงินรับล่วงหน้าค่า
หุ ้นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ต่อมาในเดื อนมกราคม 2554 บริ ษทั ฯได้รับชาระเงิ นค่าหุ ้นเพิ่มทุ นอี กจานวน
3,598,093 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 3,598,093 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็ นทุน
จดทะเบียน ออกจาหน่ ายและชาระแล้วจานวน 800,000,000 บาทกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2554
10. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษทั ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุนและมีผลขาดทุนจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน
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11. กาไรต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด (พันบาท)
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(พันหุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ (บาท)

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
85,605
1,008

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
155,308
(6,876)

800,000
0.107

800,000
0.194

800,000
0.001

762,431
(0.009)

12. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียวคือ การประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่
ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทย ดังนั้นรายได้
กาไร และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงไว้ในงบการเงิ นจึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
13. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
13.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 2.07
ล้านบาท และ 0.60 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 26.31 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 และ 2 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
13.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ อาคารสานักงาน ยานพาหนะและบริ การอื่นๆ อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า และ
บริ การดังกล่าวดังนี้
จ่ายชาระภายใน
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
4.25
1 ถึง 4 ปี
3.57
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13.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการและซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษ ทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญา
ดังกล่าวมีกาหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่ งอัตราค่าซื้ อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากน้ าตาลซึ่ งมีกาหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5
ปี โดยเริ่ มมี การซื้ อขายในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อขาย 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราที่ ระบุใน
สัญญา ส่ วนปี ที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมา
เปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณการซื้ อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

บริ ษ ทั ฯมี ภาระผูก พันเกี่ ย วกับ สั ญญาจ้างที่ ปรึ ก ษาโครงการก่ อสร้ า งโรงงานผลิ ตเอทานอล
สายการผลิตที่ 2 จานวนเงินประมาณ 2.70 ล้านบาท

13.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จานวน 10.34 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 5.09 ล้านบาท) เพื่อค้ าประกันการปฎิ บตั ิ ตามสัญญา
อนุ ญาตให้ผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสามิ ต และโครงการส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพปี 2553 (ปี ที่ 4) กับสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและ
เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
14. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ทั แห่ งหนึ่ งกล่ าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 186.85
ล้านบาท เมื่ อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2554 บริ ษ ทั ฯได้ยื่นค าให้การและฟ้ องแย้งบริ ษ ทั ดังกล่ าวโดยเรี ยก
ค่าเสี ยหายจานวน 82.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนาย 2555 คดีความยังอยูร่ ะหว่างการไกล่เกลี่ย
ของศาลแพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาข้างต้น และฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเห็นว่าบริ ษทั ฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ต้ งั
สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
15. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2555
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