
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด                 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส
เงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั  
ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 

 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2557 



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,356                     11,989                     

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 366                          -                               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 272,702                   176,815                   

สินคา้คงเหลือ 303,544                   84,150                     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ 25,953                     366,883                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,624                       17,146                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 624,545                   656,983                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 2,370,321                2,206,747                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,212                       1,960                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,562                     21,906                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457                          457                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,386,552                2,231,070                
รวมสินทรัพย์ 3,011,097                2,888,053                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5 458,595                   744,683                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 197,151                   187,266                   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 180,000                   180,000                   

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 829                          3,111                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,820                     12,334                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 855,395                   1,127,394                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 567,757                   657,757                   

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,483                       1,834                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 570,240                   659,591                   

รวมหนีสิ้น 1,425,635                1,786,985                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 7

   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000                1,000,000                

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,000,000                800,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,796                   -                               

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556                          556                          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100,000                   100,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 296,110                   200,512                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,585,462                1,101,068                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,011,097                2,888,053                

-                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 688,004              442,881              1,920,027           1,253,150           
รายไดอ่ื้น 1,358                  273                     3,281                  663                     
รวมรายได้ 689,362              443,154              1,923,308           1,253,813           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 626,162              374,797              1,643,464           1,049,289           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,480                  2,122                  6,159                  7,823                  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 8,150                  16,291                26,494                50,477                
รวมค่าใช้จ่าย 635,792              393,210              1,676,117           1,107,589           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 53,570                49,944                247,191              146,224              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (12,453)               (15,141)               (43,249)               (43,495)               
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 41,117                34,803                203,942              102,729              
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 9 (3,681)                 1,237                  (8,344)                 2,339                  
ก าไรส าหรับงวด 37,436                36,040                195,598              105,068              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 37,436                36,040                195,598              105,068              

ก าไรต่อหุ้น 10
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร 0.037                  0.045                  0.220                  0.131                  

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000           800,000              888,645              800,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจากการ จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จ่ายโดยใชหุ้น้ ส ารอง

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  800,000       -                   556               65,100         204,041         1,069,697      
เงินปันผลจ่าย 11 -                   -                   -                   -                   (24,000)         (24,000)         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   105,068         105,068         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น 8
   ส ารองตามกฎหมาย -                   -                   -                   14,900         (14,900)         -                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556  800,000       -                   556               80,000         270,209         1,150,765      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 800,000       -                   556               100,000       200,512         1,101,068      
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 7 200,000       188,796       -                   -                   -                     388,796         
เงินปันผลจ่าย 11 -                   -                   -                   -                   (100,000)       (100,000)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   195,598         195,598         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 1,000,000    188,796       556               100,000       296,110         1,585,462      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 203,942              102,729              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 79,155                73,926                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ (677)                    -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (366)                    -                          
   การกลบัรายการสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ -                          (9,703)                 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 649                     647                     
   รายไดด้อกเบ้ีย (224)                    (154)                    
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 43,211                43,304                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 325,690              210,749              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (87,272)               (57,378)               
   สินคา้คงเหลือ (219,394)             (131,893)             

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 340,930              18,156                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,559                (2,676)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                          (1,901)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,617                (14,531)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,142                  (2,823)                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,282)                 (1,059)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 409,990              16,644                

   ดอกเบ้ียรับ 188                     83                       
   จ่ายดอกเบ้ีย (45,868)               (42,562)               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 364,310              (25,835)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (292,300)             (46,500)               
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (495,000)             -                          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (485)                    (200)                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ 2,134                  -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 495,000              -                          
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -                          6,000                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (290,651)             (40,700)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (286,088)             208,768              
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน -                          45,000                
เงินสดรับจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ -                          15,023                
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 388,796              -                          
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (90,000)               (180,000)             
เงินสดจ่ายเงินปันผล (80,000)               (24,000)               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (67,292)               64,791                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,367                  (1,744)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 11,989                5,646                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 18,356                3,902                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคา้งรับ (8,615)                 (6,338)                 
   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 39,731                19,761                

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 20,000                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557
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บริษัท  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั         
ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น      
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ       
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      
1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ
หรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั 
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ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยกเวน้การน านโยบายบัญชีเร่ืองเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า               
ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ร่ิมใชใ้นงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนซ่ึง
ค านวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
เงินปันผลจ่าย 51,000 - 51,000 18,181 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 51,000 18,181 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,000 18,181 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,029 4,130 15,917 12,012 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 88 163 258 489 

รวม 5,117 4,293 16,175 12,501 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวน 257 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 
177 ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 
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4. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,206,747 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 252,257 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (1,457) 
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (8,615) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (78,611) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 2,370,321 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 จ านวนประมาณ 1,192.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1,198.7 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น
และระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 และ 6  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกเงินสนับสนุนคา้งรับตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนเงิน 8.6 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 และบริษทัฯ
ผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

5. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย                                  
(ร้อยละต่อปี)   

 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.60 - 4.00 3.70 - 4.10 327,306 604,684 
ทรัสตรี์ซีท 3.55 3.70 131,289 139,999 

รวม   458,595 744,683 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
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6. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
    30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินกูย้มืระยะยาว 747,757 837,757 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (180,000) (180,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 567,757 657,757 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 837,757 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (90,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 747,757 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ท าการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ านวน 845 ลา้นบาท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้  าการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื่อการปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าว
และช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัธนาคารในประเทศทั้งจ  านวนเป็นจ านวนเงิน 837.8 ลา้น
บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหา้ เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี โดยช าระคืนเป็น
รายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกา้ช าระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดท่ีสิบช าระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 4 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื่อ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ได ้(31 ธันวาคม 2556: บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรน
เง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหบ้ริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 
27 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีระบุในหนงัสือผอ่นปรนและสัญญาเงินกู)้ 
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7. ทุนเรือนหุ้น 

7.1 ในระหวา่งวนัท่ี 21 - 23 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ลานนา รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวในบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 105 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2 บาท  

7.2 ในระหวา่งวนัท่ี 28 - 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกจ านวน 95 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้จากจ านวน 800 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 800 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
เป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัจ านวน 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2557  ในการ
ออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 
11.2 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

8. ส ารองตามกฎหมาย 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 14.9 ลา้นบาท รวม
เป็นส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 80.0 ลา้นบาท  

9. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน            
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 3,681 (1,237) 8,344 (2,339) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,681 (1,237) 8,344 (2,339) 
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10. ก าไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

11. เงินปันผลจ่าย  

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจ านวน 1,000 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2555 ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯจ านวน 800 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 24 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจ่าย   
เงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

12. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.4 ลา้นบาท  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (31 ธนัวาคม 2556: การ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์จ านวนเงินประมาณ 176.3 ลา้นบาท) 
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13.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืนๆ อายุสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า และบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
    30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2.5 3.1 
1 - 5 ปี 0.7 - 

13.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
ก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีการซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซ้ือให้เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษทัมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซ้ือ
ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งให้ค  าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน
เงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 0.7 ลา้นบาท) 

13.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 
11.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 11.1 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิตและโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพปี 2555 
(ปีท่ี 5) กบัส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังานและเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
อนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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14. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายมันเส้นลงวนัท่ี           
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.9  ลา้น
บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียกค่าเสียหาย
จ านวน 82.4 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีท่ีบริษทัดงักล่าวกล่าวหา
บริษทัฯ และใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระเงินค่าซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ายล่วงหนา้จ านวน 6.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งให้
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯยงัไม่ได้รับช าระเงินจากบริษทั
ดงักล่าวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการบญัชี 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 


