บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแส
เงินสดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

5

17,870
753
223,521
454,487
16,477
2,663
715,771

22,261
435
194,996
113,467
629,235
36,228
996,622

2,305,093
3,142
3,045
499
2,311,779
3,027,550

2,372,892
2,037
12,955
499
2,388,383
3,385,005

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
(หน่ วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

6

7

7

657,327
100,472
1,818
1,024
180,000
2,541
17,925
961,107

963,146
133,987
916
180,000
2,541
12,171
1,292,761

3,565
387,757
711
392,033
1,353,140

4,326
477,757
990
483,073
1,775,834

1,000,000

1,000,000

1,000,000
188,796
556

1,000,000
188,796
556

100,000
385,058
1,674,410
3,027,550
-

100,000
319,819
1,609,171
3,385,005
-

(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 จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
9
กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557

638,674
418
639,092

688,004
1,358
689,362

2,001,129
1,490
2,002,619

1,920,027
3,281
1,923,308

575,620
3,364
8,524
587,508
51,584
(10,597)
40,987
(1,690)
39,297

626,162
1,480
8,150
635,792
53,570
(12,453)
41,117
(3,681)
37,436

1,697,147
7,480
28,996
1,733,623
268,996
(38,923)
230,073
(14,834)
215,239

1,643,464
6,159
26,494
1,676,117
247,191
(43,249)
203,942
(8,344)
195,598

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

39,297

37,436

215,239

195,598

0.039

0.037

0.215

0.220

1,000,000

1,000,000

1,000,000

888,645

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร

10

จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 8)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
800,000
200,000
1,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

1,000,000
1,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ
188,796
188,796
188,796
188,796

ส่ วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์
556
556
556
556

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
100,000
200,512
195,598
195,598
(100,000)
100,000
296,110
100,000
100,000

319,819
215,239
215,239
(150,000)
385,058

รวม
1,101,068
195,598
195,598
388,796
(100,000)
1,585,462
1,609,171
215,239
215,239
(150,000)
1,674,410

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2557

230,073

203,942

90,389
290
(446)
(318)
318
(136)
38,779

79,155
(677)
(366)
649
(224)
43,211

358,949

325,690

(33,361)
(341,020)
612,758
33,564

(87,272)
(219,394)
340,930
13,559

(24,956)
5,954
(597)
611,291
101
(38,624)
(3,105)
569,663

29,617
9,142
(2,282)
409,990
188
(45,868)
364,310

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พันบาท)
2557

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลค้างรับ
เจ้าหนี้ จากการซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(30,831)
(642,000)
(1,713)
446
642,000
4,872
(27,226)

(292,300)
(495,000)
(485)
2,134
495,000
(290,651)

(305,820)
(1,008)
(90,000)
(150,000)
(546,828)
(4,391)
22,261
17,870

(286,088)
388,796
(90,000)
(80,000)
(67,292)
6,367
11,989
18,356

(8,559)

(8,615)
39,731

-

20,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
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 มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง ที่อยู่
ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อให้ข ้อมู ลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ งล่ าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การ
ตี ความและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญต่ องบการเงิ นของบริ ษ ัทฯ อย่างไรก็ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการ
เลื อกรับรู ้ รายการดังกล่ าวทันที ในกาไรขาดทุ น หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ ใน
กาไรขาดทุนก็ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใน
งวดปั จจุบนั จากการรับรู้ ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น อย่างไร
ก็ตามการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่นามาแสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธรรม กล่ าวคื อ หากกิ จการต้องวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นใดตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานที่เกี่ ยวข้องอื่น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่า งงวด สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่ าวจะไม่มีผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
2.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
นโยบายการกาหนดราคา

2558

2557

2558

2557

51,000

51,000

76,500

51,000 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
4.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
4,814
5,029
76
88
4,890
5,117

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
17,788
15,917
860
258
18,648
16,175

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
222,057
184,182
1,464
10,814
223,521
194,996

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 222 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 184 ล้านบาท)
เป็ นลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุ ป
ได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พันบาท)
2,372,892
22,263
(290)
(89,772)
2,305,093

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า
สุ ทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 4.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 5.0 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 จานวนประมาณ 1,153.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,183.0 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 และ 7
6.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
3.20
3.60 - 3.90
461,406
831,210
195,921
131,936
3.10 - 3.20
3.52
657,327
963,146

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดิน พร้ อมสิ่ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
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7.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

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

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
567,757
657,757
(180,000)
(180,000)
387,757
477,757

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พันบาท)
657,757
(90,000)
567,757

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทาการปรับโครงสร้างหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจานวน 845 ล้านบาท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาการเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว
และชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั ธนาคารในประเทศทั้งจานวนเป็ นจานวนเงิน 837.8 ล้านบาท
เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้ อยละ 1.75 ต่อปี สาหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หา้ เงินกูย้ มื นี้มีกาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี โดยชาระคืนเป็ นราย
งวดทุก 6 เดื อน จานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึ งเก้าชาระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดที่สิบชาระส่ วนที่
เหลื อทั้งหมด โดยมีกาหนดชาระคืนตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2557 ถึ งเดื อนธันวาคม 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่
กล่าวในหมายเหตุ 5
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้สาหรับงบการเงิน
ของปี 2557
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืม บริ ษทั ฯต้องปฎิ บตั ิตามเงื่ อนไขทางการเงิ นบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่ น
การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
อัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวได้ (31 ธันวาคม 2557: บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการ
ดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้)
8.

ทุนเรือนหุ้น

8.1 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวในบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) จานวน 105 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 2 บาท
8.2 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรกจานวน
95 ล้านหุ ้น มู ลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท โดยบริ ษ ทั ฯได้จดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วจากจานวน 800 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 800 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็ นจานวน 1,000 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่ 2 มิ ถุนายน 2557 และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญ
จานวน 1,000 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื้ อขายได้ต้ งั แต่
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ในการออกจาหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายหุ น้ ดังกล่าวเป็ นจานวน 11.2 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯแสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
9.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557

(986)

-

4,923

-

2,676

3,681

9,911

8,344

1,690

3,681

14,834

8,344
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10. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
11. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สาหรับกาไรจากการดาเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 1,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้ มี มติ อนุ ม ตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับกาไรจากการดาเนิ นงานของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของเดือนกรกฏาคมถึงเดือนธันวาคม
2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจานวน 1,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท
ซึ่งบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สาหรับกาไรจากการดาเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 1,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 18 กันยายน 2558
12. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิ จการผลิ ตและ
จาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง และดาเนินธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผล
การปฏิ บ ตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
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13. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
13.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 42.6 ล้านบาท
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก่ อ สร้ า งระบบบ าบัด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟล์ ใ นก๊ า ซชี ว ภาพ (31 ธัน วาคม 2557:
การก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ การซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นจานวนเงินประมาณ 4.8 ล้านบาท)
13.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่อาคารสานักงาน และบริ การอื่นๆ อายุสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า และบริ การดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.9
3.0

3.3
4.5

13.3 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 มมีการซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณ
การซื้ อให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อกากน้ าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื้ อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื้ อ
ให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างให้คาปรึ กษาทางด้านการเงินและ
ด้านวิศวกรรมจานวนเงินประมาณ 0.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 0.8 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวน 5.1 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสามิต และเพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (31 ธันวาคม 2557: 5.1 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ผลิ ต
และจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงกับกรมสรรพสามิตและโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพ
ปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและเพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค)
14. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ัทแห่ งหนึ่ งกล่ าวหาว่ าบริ ษ ัทฯไม่ ปฏิ บ ัติ ตามสั ญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 186.9 ล้านบาท
ต่อมาเมื่ อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคาให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่ าวโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จานวน 82.4 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดี ที่บริ ษทั ดังกล่าวกล่าวหา
บริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระเงินค่าซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้าจานวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ
ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาดังกล่าวซึ่ งขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนดาเนินการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชาระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าวจึงยังไม่ได้บนั ทึกรายการบัญชี
15. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
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