
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
                        รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ          
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34                  
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ
วธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขและใหส้ังเกต
เก่ียวกบัการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตามรายงานลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ช้
วธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 6 สิงหาคม 2555 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,162                  5,659                    

ลูกหน้ีการคา้ 3 135,373                92,014                  

สินคา้คงเหลือ 5 106,157                114,077                

ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                            5,724                    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 46,042                  6,869                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,660                    2,460                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 315,394                226,803                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 2,206,673             2,187,518             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,788                    1,739                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 459                       430                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,209,920             2,189,687             
รวมสินทรัพย์ 2,525,314             2,416,490             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 7 523,000                563,000                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 118,240                36,845                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 180,000                900,000                

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 533                       533                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,714                  9,083                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 832,487                1,509,461             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 630,000                -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,500                    3,010                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 633,500                3,010                    

รวมหนีสิ้น 1,465,987             1,512,471             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 9
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000                800,000                

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000                800,000                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ -  ส ารองตามกฎหมาย 56,800                  56,800                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 202,527                47,219                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,059,327             904,019                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,525,314             2,416,490             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 418,834                283,860                706,608                514,845                
รายไดอ่ื้น 300                       52                         347                       496                       

รวมรายได้ 419,134                283,912                706,955                515,341                
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 309,111                259,454                506,468                485,822                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,949                    1,375                    3,855                    3,859                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,259                    14,464                  17,136                  21,510                  
รวมค่าใช้จ่าย 317,319                275,293                527,459                511,191                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 101,815                8,619                    179,496                4,150                    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,210)                (7,611)                  (24,188)                (11,026)                
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 10 85,605                  1,008                    155,308                (6,876)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 85,605                  1,008                    155,308                (6,876)                  

ก าไรต่อหุ้น 11

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร(ขาดทุน) (บาท) 0.107                    0.001                    0.194                    (0.009)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก เงินรับล่วงหนา้ ส ารองตาม
และช าระแลว้ ค่าหุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 600,000           196,402           56,800             90,123             943,325           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       (6,876)              (6,876)              
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 9) 200,000           (196,402)         -                       -                       3,598               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2554 800,000           -                       56,800             83,247             940,047           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 800,000           -                       56,800             47,219             904,019           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       155,308           155,308           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2555 800,000           -                       56,800             202,527           1,059,327        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2555 และ 2554

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
2555 2554

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 155,308                (6,876)                  
รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 36,442                  24,074                  

   โอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (3,590)                  (13,304)                

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 401                       45                         

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 490                       716                       

   รายไดด้อกเบ้ีย (299)                      (90)                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,930                  11,005                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 212,682                15,570                  

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (43,359)                (46,250)                

   สินคา้คงเหลือ 11,510                  (231,213)              

   ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย 5,724                    13,633                  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ (39,173)                47,567                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,200)                  (9,834)                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (29)                        -                            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87,510                  104,030                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,733                    (2,143)                  

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 230,398                (108,640)              

   ดอกเบ้ียรับ 299                       90                         

   จ่ายดอกเบ้ีย (24,032)                (10,994)                

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 206,665                (119,544)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2555 และ 2554



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
2555 2554

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,105)                (263,679)              

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,382)                  (80)                        

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,000                    -                            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 325                       180                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (63,162)                (263,579)              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                            86,355                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            155,262                
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (40,000)                -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (90,000)                -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                            3,598                    

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (130,000)              245,215                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 13,503                  (137,908)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,659                    138,862                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 19,162                  954                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (6,115)                  (116,339)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2555 และ 2554
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บริษัท  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและได้แปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย              
โดยมีบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจ าหน่าย                       
เอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต                 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

3. ลูกหนีก้ารค้า 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงั
ไม่ครบก าหนดช าระ 

4. รายการธุรกิจกบักจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,084 4,041 8,228 7,924 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 133 175 266 350 

รวม 4,217 4,216 8,494 8,274 

5. การปรับลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  6,136 

หกั: โอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  (3,590) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555  2,546 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,187,518 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 60,985 
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลระหวา่งงวด (5,000) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่ายและ
ตดัจ าหน่าย (724) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (36,106) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 2,206,673 

บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
จ านวนประมาณ 9.22 ลา้นบาท ไปค ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 8 ต่อมาในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2555 
บริษทัฯได้จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและจดจ านองเคร่ืองจกัรของโรงงานผลิตเอทา
นอลสายการผลิตท่ี 2 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีประมาณ 50.31 ลา้นบาท และ 846.18 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวเพิ่มเติม 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาม 
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมงวดสุดทา้ยในอตัราร้อยละ 25 
ของวงเงินท่ีขอรับการสนบัสนุนเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

บริษทัฯได้บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง โดย
ค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 
ส าหรับงวดสามเดือน            
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ (พนับาท) - 6,683 9,639 14,678 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) - 2.98 4.31 3.38 
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7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงถึงก าหนด
ช าระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.80 - 5.05 ต่อปี โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 150 
ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุ 6 

8. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

    
ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2555 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2554 
เงินกูย้มืระยะยาว 810,000 900,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (180,000) (900,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 630,000 - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 900,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (90,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 810,000 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน
ในวงเงินจ านวน 900 ลา้นบาท ส าหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และซ้ือ
เคร่ืองจกัรส าหรับโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรก 
และอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกูย้ืมน้ีมี
ก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดช าระเงินตน้ 30 เดือน หลงัจากนั้นช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 
เดือน จ านวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน
ตุลาคม 2559 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน
ของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 บริษทัใหญ่ไดจ้ดัท าหนงัสือให้แก่ธนาคารผูใ้ห้กูเ้พื่อแสดงความจ านงในการ
สนบัสนุนทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อภาระหน้ีสินของบริษทัฯในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอตัราดอกเบ้ียช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น TMBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม
หลกัประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินมูลค่าประมาณ 50 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดเ้จรจากบัธนาคารผูใ้ห้กูแ้ละไดรั้บ
หนงัสือผ่อนปรนเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 จากธนาคารผูใ้หกู้แ้ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 

9. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2553 ไดมี้มติดงัน้ี 

9.1 อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 800,000,000 บาท (หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

9.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 600,000,000 บาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท) เป็น 800,000,000 บาท (หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จ  านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม
โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนจะน าไปใชใ้นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 
196,401,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 196,401,907 บาท ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้ค่า
หุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนอีกจ านวน 
3,598,093 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3,598,093 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็นทุน
จดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้จ านวน 800,000,000 บาทกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ 2554  

10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เน่ืองจากบริษทัฯ
ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนและมีผลขาดทุนจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน 
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11. ก าไรต่อหุ้น        

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 
ส าหรับงวดสามเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (พนับาท) 85,605 1,008 155,308 (6,876) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

(พนัหุน้) 800,000 800,000 800,000 762,431 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท) 0.107 0.001 0.194 (0.009) 

12. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ี
ใช้เป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้
ก าไร และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.07 
ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นยโูร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 26.31 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 และ 2 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

13.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืนๆ อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า และ
บริการดงักล่าวดงัน้ี 

จ่ายช าระภายใน ลา้นบาท 
ภายใน 1 ปี 4.25 
1 ถึง 4 ปี 3.57 
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13.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญา
ดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 และสามารถ
ต่ออายโุดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากน ้าตาลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 
ปี โดยเร่ิมมีการซ้ือขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุใน
สัญญา ส่วนปีท่ี 4 และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมา
เปรียบเทียบ โดยปริมาณการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล
สายการผลิตท่ี 2 จ  านวนเงินประมาณ 2.70 ลา้นบาท 

13.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ านวน 10.34 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 5.09 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา
อนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิต และโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยกี๊าซชีวภาพปี 2553 (ปีท่ี 4) กบัส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังานและ
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

14. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี                    
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.85 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งบริษทัดังกล่าวโดยเรียก
คา่เสียหายจ านวน 82.41 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนาย 2555 คดีความยงัอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ีย
ของศาลแพง่ โดยทนายความของบริษทัฯมีความเห็นวา่บริษทัฯมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาขา้งตน้ และฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเห็นวา่บริษทัฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั้ง
ส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555 


