บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบ
กระแสเงินสดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและ
นาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
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 2 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 (ก่อน
ปรับปรุ งใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2555 (ก่อนปรับปรุ งใหม่) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ก่อนปรับปรุ งใหม่) ของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบ
สิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญตามรายงานลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 4 พฤศจิกายน 2556

2

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3
5

6
2

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

3,902
154,145
218,888
28,481
14,265
419,681

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

2,149,040
2,050
1,960
2,358
2,155,408
2,575,089

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 30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินจากการขายสิ ทธิ เรี ยกร้อง
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
8
9

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

582,000
139,768
45,000
91,955
180,000
15,023
2,826
6,523
1,063,095

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

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

2

360,000
1,785
361,785
1,424,880

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

3,010
3,010
1,512,471

12

800,000

800,000

800,000

13

80,000
270,209
1,150,209
2,575,089

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

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

-

-

-

10
11

10

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

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

14

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

442,881
273
443,154

373,900
429
374,329

1,253,150
663
1,253,813

1,080,508
776
1,081,284

374,797
2,122
16,291
393,210
49,944
(15,141)
34,803
1,237
36,040

315,616
2,350
13,054
331,020
43,309
(15,093)
28,216
164
28,380

1,049,289
7,823
50,477
1,107,589
146,224
(43,495)
102,729
2,339
105,068

822,084
6,205
30,190
858,479
222,805
(39,281)
183,524
(1,354)
182,170

36,040

28,380

105,068

182,170

0.045

0.035

0.131

0.228

800,000

800,000

800,000

800,000

15

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
800,000
2

2
16

13

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
56,800
47,219

รวม
904,019

800,000
800,000

56,800
56,800

1,611
48,830
182,170
231,000

1,611
905,630
182,170
1,087,800

800,000

65,100

204,420

1,069,520

800,000
-

65,100
-

(379)
204,041
(24,000)
105,068

(379)
1,069,141
(24,000)
105,068

800,000

14,900
80,000

(14,900)
270,209

1,150,209

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2555

102,729

183,524

73,926
(9,703)
647
(154)
43,304

61,161
(4,019)
64
1,106
(384)
48,642

210,749

290,094

(57,378)
(131,893)
18,156
(2,676)
(1,901)

(39,572)
28,233
(15,553)
5,724
(2,783)
(28)

(14,531)
(2,823)
(1,059)
16,644
83
(42,562)
(25,835)

53,155
3,836
323,106
384
(48,578)
274,912

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากตัว๋ แลกเงิน
เงินสดรับจากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้า
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2555

(46,500)
(200)
6,000
(40,700)

(81,613)
(1,419)
5,000
1,082
(76,950)

69,000
139,768
45,000
15,023
(180,000)
(24,000)
64,791
(1,744)
5,646
3,902

(20,000)
(180,000)
(200,000)
(2,038)
5,659
3,621

(6,338)
19,761

(9,762)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษทั จากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทยเมื่ อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมี ภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมี บริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่
อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิ นระหว่าง
กาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้นงบ
การเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบ
การเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการบัญชี ทเี่ ริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชี ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10

ส่ วนงานดาเนินงาน

ความช่วยเหลื อจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เงิ นได้ - การได้รับประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ข ้า งต้นไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ องบการเงิ นนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้กิจการระบุ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิ ดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ น
สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด บริ ษทั ฯได้เปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวและปรั บย้อนหลังงบการเงิ นของปี ก่ อนที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ
เสมือนหนึ่งว่าบริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มา
โดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 2
ข.

มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
วันที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที่ 29 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่มีภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

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 ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่ อง
กับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ อง ภาษีเงินได้
เนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 1.4 เนื่องจากบริ ษทั ฯนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งที่ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น (ลดลง)

5,381
3,421
1,960

3,042
3,421
(379)

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
3.

(1,237)
0.0015

(164)
0.0002

1,611
1,611

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555

(2,339)
0.0029

1,354
(0.0017)

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ครบ
กาหนดชาระ
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องในลูกหนี้ การค้ากับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ ง ในวงเงินรวม 50
ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าจานวนเงิน 15 ล้านบาท แก่
สถาบันการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯยังคงมีภาระจากการค้ าประกันการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าแบบ
มีสิทธิ ไล่เบี้ยทั้งจานวน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
5.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
4,130
4,085
163
181
4,293
4,266

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
12,012
12,313
489
447
12,501
12,760

การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิที่จะได้ รับ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หัก: โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

6.

(หน่วย: พันบาท)
9,703
(9,703)
-

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 สรุ ป
ได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิม่ /โอนเข้าระหว่างงวด - ราคาทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พันบาท)
2,168,462
66,261
(12,338)
(73,345)
2,149,040

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ซึ่ งมี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จานวนประมาณ 1,143.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,175.9
ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7 และ 10
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุ นตามสัญญารับเงินสนับสนุ นจากกองทุน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุ นเพิ่มเป็ นจานวนเงิ น
6.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ฯได้หยุดการผลิตในโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชัว่ คราวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อ
ซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและดาเนินการผลิตเอทานอลในเดือนมีนาคม 2556 และเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 บริ ษทั
ฯ ได้หยุดการผลิตอีกครั้งในโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชัว่ คราว เนื่องจากบริ ษทั ฯผลิตเอทานอล
สายการผลิตที่ 2 เต็มกาลังการผลิต ซึ่ งพอเพียงต่อการจาหน่าย ต่อมาบริ ษทั ฯดาเนิ นการผลิตเอทานอลอีกครั้ง
ในเดื อนกรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯได้หยุดการผลิ ตอี กครั้ งในโรงงานผลิ ต
เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชัว่ คราว เนื่องจากบริ ษทั ฯผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เต็มกาลังการผลิต ซึ่ ง
พอเพียงต่อการจาหน่าย
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง โดยคานวณ
จากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ (พันบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )
7.

-

-

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
-

9,639
4.31

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษ ทั ฯมี เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิ น ในรู ป ตัว๋ สั ญญาใช้เงิ นซึ่ งถึ ง
กาหนดชาระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 3.80 - 5.88 ต่อปี โดยเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จานวน 150 ล้านบาท ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรของ
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ งในวงเงินรวม 200 ล้านบาท ณ วันที่
30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจานวนเงิน 140 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี

9.

ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของตัว๋ แลกเงินจานวนทั้งสิ้ น 45 ล้านบาทแก่บุคคลภายนอก
จานวน 4 ราย ซึ่ งถึงกาหนดชาระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.95 ต่อปี

10. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
540,000
720,000
(180,000)
(180,000)
360,000

540,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พันบาท)
720,000
(180,000)
540,000

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงิ นกูก้ บั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อกูย้ ืมเงิ นใน
วงเงินจานวน 900 ล้านบาท สาหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้ อเครื่ องจักร
สาหรับโครงการ เงินกูย้ มื นี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สาหรับสองปี แรก และอัตราดอกเบี้ ย
อ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สาหรับปี ที่สามถึงปี ที่เจ็ด เงิ นกูย้ ืมนี้ มีกาหนดชาระคืนภายใน 7 ปี
โดยปลอดชาระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชาระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้าน
บาท โดยมีกาหนดชาระคืนตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวค้ า
ประกันโดยการจดจานองที่ ดิน พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างบางส่ วนและเครื่ องจัก รของโรงงานผลิ ตเอทานอล
สายการผลิตที่ 2 ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่ วงเดื อนมกราคม ถึ งเดื อน
ธันวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เจรจากับธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ละได้รับหนังสื อผ่อนปรน
เงื่ อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 จากธนาคารผูใ้ ห้กู้
แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
11. หนีส้ ิ นจากการขายสิ ทธิเรียกร้ อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้ จากการขายสิ ทธิ เรี ยกร้ องในลูกหนี้ การค้ากับ
สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 โดยให้สินเชื่อในอัตราประมาณร้อยละ 90 ของ
มูลค่าในใบแจ้งหนี้และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.23 ต่อปี
12. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิ ม 800 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจานวน 800 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 1,000 ล้านหุ ้น (หุ ้นสามัญ
จานวน 1,000 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นครั้งแรกแก่ประชาชนทัว่ ไปและ ผู้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2556
13. สารองตามกฎหมาย
ในไตรมาสที่ 1 ของงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจานวน 14.9 ล้านบาท
รวมเป็ นสารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น 80.0 ล้านบาท (2555: 65.1 ล้านบาท) ในงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

-

-

-

-

1,237
1,237

164
164

2,339
2,339

(1,354)
(1,354)

15. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
16. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุ ม สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงิ น
ปั นผลประจาปี 2555 สาหรับกาไรจากการดาเนิ นงานของกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในปี 2555
ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 800 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 24 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิ ต
และจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง และดาเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไร
จากการดาเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ท้ งั หมดที่ แสดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
18. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
18.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 58.01 ล้านบาท
และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 75.25 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (31 ธันวาคม 2555:
105.8 ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 122.3 ล้านบาท)
18.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสานักงาน ยานพาหนะและบริ การอื่นๆ อายุสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า และบริ การดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.9
1.2

2.8
2.6
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการและซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมี
กาหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 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 ระบุ ในสัญญา
ส่ วนปี ที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ
โดยปริ มาณการซื้ อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อกากน้ าตาลเพิ่มเติมอีกสองบริ ษทั มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคา
ซื้ อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื้ อขายให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพและบริ การอื่นๆจานวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3.7 ล้านบาท)

จ)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิ นและกฎหมายให้แก่ บริ ษทั ฯในการนาบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

18.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ ง ออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวน 16.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 16.5 ล้านบาท) เพื่อค้ าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้
ผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงกับกรมสรรพสามิตและโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพ
ปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและเพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายมันเส้นลงวันที่ 21
มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 186.9 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคาให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 คดีความยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาข้างต้น และฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเห็ นว่าบริ ษทั ฯจะชนะคดี และจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ต้ งั
สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
20. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
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