บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 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

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการ
นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อ
กรณี น้ ี แต่อย่างใด
เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่นดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญตามรายงานลงวันที่ 9
พฤษภาคม 2555

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2556

2

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
6

7
3

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

4,630
136,319
97,803
32,669
6,229
277,650

5,646
96,767
77,292
46,637
5,180
231,522

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

2,159,211
2,265
723
457
2,162,656
2,440,306

2,168,462
2,431
457
2,171,350
2,402,872

2,187,518
1,739
1,611
430
2,191,298
2,418,101

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
9

9
3

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

532,000
161,787
180,000
2,826
2,446
879,059

513,000
86,725
180,000
3,885
8,604
792,214

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

450,000
1,351
451,351
1,330,410

540,000
1,138
379
541,517
1,333,731

3,010
3,010
1,512,471

800,000

800,000

800,000

65,100
244,796
1,109,896
2,440,306

65,100
204,041
1,069,141
2,402,872

56,800
48,830
905,630
2,418,101

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

10

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

406,395
200
406,595

287,774
47
287,821

333,937
3,433
16,411
353,781
52,814
(13,161)
39,653
1,102
40,755

197,357
1,906
10,877
210,140
77,681
(7,978)
69,703
(506)
69,197

40,755

69,197

0.05

0.09

800,000

800,000

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
800,000

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารอง
รวม
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ส่วนของผูถ้ ือหุน้
56,800
47,219
904,019

800,000
800,000

56,800
56,800

1,611
48,830
69,197
118,027

1,611
905,630
69,197
974,827

800,000

65,100

204,420

1,069,520

800,000
800,000

65,100
65,100

(379)
204,041
40,755
244,796

(379)
1,069,141
40,755
1,109,896

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2555

39,653

69,703

24,807
(9,703)
213
(55)
13,153

12,376
2,487
404
222
(38)
7,969

68,068

93,123

(39,552)
(10,808)
13,968
(994)

(16,466)
(27,085)
5,724
(594)

69,569
(5,943)
(1,059)
93,249
(13,368)
79,881

71,384
(3,661)
122,425
38
(8,019)
114,444

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่วย: พันบาท)
2555

2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,000
(15,877)
(20)
(9,897)

(45,578)
(38)
(45,616)

19,000
(90,000)
(71,000)
(1,016)
5,646
4,630

20,000
(90,000)
(70,000)
(1,172)
5,659
4,487

5,493

(1,975)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
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 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่างงวด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และแนวปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้กิจการระบุ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ เกิ ดจากความแตกต่า งระหว่า งมู ลค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญ ชี ดัง กล่ า วในไตรมาสปั จ จุ บ ัน และปรั บ ย้อ นหลัง งบการเงิ น ของปี ก่ อ นที่ แ สดงเป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ อง ภาษี
เงินได้ เนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯจะทบทวนมูล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ ก สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะ
ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาในระหว่างงวด
ปั จจุ บ นั ให้ใ ช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 1.4
เนื่ องจากบริ ษทั ฯนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จานวนเงิ นของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

4,144
3,421
723

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
3,042
3,421
(379)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2555
1,611
1,611

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)

4.

(1,102)
0.0014

506
(0.0006)

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่
ครบกาหนดชาระ

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
6.

(หน่วย: พันบาท)
2556
2555
3,941
4,144
163
133
4,104
4,277

การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิที่จะได้ รับ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี การปรับลดสิ นค้าคงเหลือ เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับสาหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หัก: โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

7.

(หน่วย: พันบาท)
9,703
(9,703)
-

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)
2,168,462
21,370
(6,000)
(24,621)
2,159,211
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2
ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จานวนประมาณ 1,149.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555:
1,175.9 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวและวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ได้รับจากธนาคาร
พาณิ ชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 และ 9
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ น ตามสัญญารับเงินสนับสนุ น จากกองทุนเพื่อ
ส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตาม โครงการส่ ง เสริ มเทคโนโลยี ก๊ า ซชี ว ภาพส าหรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน เป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ฯได้หยุดการผลิตในโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เพื่อซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและดาเนินการผลิตเอทานอลอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2556
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ระหว่างติ ดตั้ง โดย
คานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้

ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (พันบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )
8.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
9,639
4.31

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งถึงกาหนดชาระ
คืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.95 - 4.80 ต่อปี โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 150 ล้าน
บาท ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของโรงงานผลิตเอทานอล
สายการผลิตที่ 2 ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

31 มีนาคม 2556
630,000
(180,000)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2555
720,000
(180,000)

450,000

540,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)
720,000
(90,000)
630,000

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 ที่เจ็ด 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
และเครื่ องจักรของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฎิ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ ยช่ วงเดือนมกราคม ถึ ง
เดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ น
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เจรจากับธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ละได้รับหนังสื อ
ผ่อนปรนเงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก
ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงิ นได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

1,102
1,102

(506)
(506)

11. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
12. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียวคือ การประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่
ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้
กาไร และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงไว้ในงบการเงิ นจึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
13.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 86.8
ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 102.1 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชี วภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(31 ธันวาคม 2555: 105.8 ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 122.3 ล้านบาท)
13.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ อาคารสานักงาน ยานพาหนะและบริ การอื่นๆ อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า และบริ การดังกล่าวดังนี้
31 มีนาคม 2556
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี

5.1
2.1

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2555
2.8
2.6

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)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้ าง
ระบบผลิตก๊าซชี วภาพและบริ การอื่น ๆ จานวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555:
3.7 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ น
จานวน 16.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 16.5 ล้านบาท) เพื่อค้ าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาต
ให้ผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสามิตและโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยี
ก๊าซชี วภาพปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและเพื่อค้ า
ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
14. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายมันเส้นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน
186.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคาให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดย
เรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คดีความยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ฯมีความเห็ นว่าบริ ษทั ฯมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
ข้างต้น และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่าบริ ษทั ฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ต้ งั สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
15. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก)

อนุ ม ตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2555 สาหรั บกาไรจากการดาเนิ นงานของกิ จการที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงิน 24
ล้านบาท

ข)

อนุ มตั ิให้จดั สรรกาไรจากการดาเนิ นงานของกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับปี 2555
เพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 14.9 ล้านบาท

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2556

11

