
 
                        บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
                        รายงานและงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบ
กระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้  

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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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการ
น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ก่อน
ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                  30 กนัยายน 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั 
ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 4 พฤศจิกายน 2556 



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,902                   5,646                   5,659                   
ลูกหน้ีการคา้ 3 154,145               96,767                 92,014                 
สินคา้คงเหลือ 5 218,888               77,292                 114,077               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 28,481                 46,637                 6,869                   
ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                           -                           5,724                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,265                 5,180                   2,460                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 419,681               231,522               226,803               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 2,149,040            2,168,462            2,187,518            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,050                   2,431                   1,739                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 1,960                   -                           1,611                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,358                   457                      430                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,155,408            2,171,350            2,191,298            
รวมสินทรัพย์ 2,575,089            2,402,872            2,418,101            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 582,000               513,000               563,000               
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 8 139,768               -                           -                           
ตัว๋แลกเงิน 9 45,000                 -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,955                 86,725                 36,845                 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 180,000               180,000               900,000               
หน้ีสินจากการขายสิทธิเรียกร้อง 11 15,023                 -                           -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 2,826                   3,885                   533                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,523                   8,604                   9,083                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,063,095            792,214               1,509,461            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 360,000               540,000               -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,785                   1,138                   3,010                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2 -                           379                      -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 361,785               541,517               3,010                   
รวมหนีสิ้น 1,424,880            1,333,731            1,512,471            
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 12 800,000               800,000               800,000               
      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13 80,000                 65,100                 56,800                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 270,209               204,041               48,830                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,150,209            1,069,141            905,630               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,575,089            2,402,872            2,418,101            

-                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 442,881              373,900              1,253,150           1,080,508           
รายไดอ่ื้น 273                     429                     663                     776                     
รวมรายได้ 443,154              374,329              1,253,813           1,081,284           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 374,797              315,616              1,049,289           822,084              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,122                  2,350                  7,823                  6,205                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,291                13,054                50,477                30,190                
รวมค่าใช้จ่าย 393,210              331,020              1,107,589           858,479              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 49,944                43,309                146,224              222,805              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,141)               (15,093)               (43,495)               (39,281)               
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 34,803                28,216                102,729              183,524              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 1,237                  164                     2,339                  (1,354)                 
ก าไรส าหรับงวด 36,040                28,380                105,068              182,170              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 36,040                28,380                105,068              182,170              

ก าไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร 0.045                  0.035                  0.131                  0.228                  

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 800,000              800,000              800,000              800,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



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

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ -
ท่ีออก ส ารองตาม

หมายเหตุ และช าระแลว้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 800,000           56,800           47,219           904,019        
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้ 2 -                       -                    1,611             1,611             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  - หลงัการปรับปรุง 800,000           56,800           48,830           905,630        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                       -                    182,170        182,170        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555  - หลงัการปรับปรุง 800,000           56,800           231,000        1,087,800     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 800,000           65,100           204,420        1,069,520     
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้ 2 -                       -                    (379)              (379)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  - หลงัการปรับปรุง 800,000           65,100           204,041        1,069,141     
เงินปันผลจ่าย 16 -                       -                    (24,000)         (24,000)         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                    105,068        105,068        
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย 13 -                       14,900           (14,900)         -                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 800,000           80,000           270,209        1,150,209     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)
2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 102,729              183,524              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 73,926                61,161                

   โอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (9,703)                 (4,019)                 

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          64                       

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 647                     1,106                  

   รายไดด้อกเบ้ีย (154)                    (384)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 43,304                48,642                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 210,749              290,094              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (57,378)               (39,572)               

   สินคา้คงเหลือ (131,893)             28,233                

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 18,156                (15,553)               

   ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                          5,724                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,676)                 (2,783)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,901)                 (28)                      

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,531)               53,155                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,823)                 3,836                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,059)                 -                          

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 16,644                323,106              

   ดอกเบ้ียรับ 83                       384                     

   จ่ายดอกเบ้ีย (42,562)               (48,578)               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (25,835)               274,912              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)
2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,500)               (81,613)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (200)                    (1,419)                 

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,000                  5,000                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          1,082                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (40,700)               (76,950)               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 69,000                -                          
เงินสดรับจากเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 139,768              -                          
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 45,000                -                          
เงินสดรับจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 15,023                -                          
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                          (20,000)               
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000)             (180,000)             
จ่ายเงินปันผล (24,000)               -                          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 64,791                (200,000)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,744)                 (2,038)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,646                  5,659                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 3,902                  3,621                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคา้งรับ (6,338)                 -                          

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,761                (9,762)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบ
การเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมา
โดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

ข.   มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี  29 เ ร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ  
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         งบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษีเงินได ้
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 2556 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2555 
ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 2555 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 5,381 3,042 1,611 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,421 3,421 - 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,960 (379) 1,611 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (1,237) (164) (2,339) 1,354 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0015 0.0002 0.0029 (0.0017) 

3. ลูกหนีก้ารค้า 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศ 1 แห่ง ในวงเงินรวม 50 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้จ านวนเงิน 15 ลา้นบาท แก่
สถาบนัการเงินดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯยงัคงมีภาระจากการค ้าประกนัการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้แบบ
มีสิทธิไล่เบ้ียทั้งจ  านวน 
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4. รายการธุรกิจกบักจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,130 4,085 12,012 12,313 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 163 181 489 447 

รวม 4,293 4,266 12,501 12,760 

5. การปรับลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  9,703 

หกั: โอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  (9,703) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  - 

6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,168,462 
ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด - ราคาทุน 66,261 
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (12,338) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (73,345) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 2,149,040 
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บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัรของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จ านวนประมาณ 1,143.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 1,175.9 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้ นและระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 10  

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนตามสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 
6.3 ลา้นบาท โดยบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

บริษทัฯไดห้ยุดการผลิตในโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เพื่อ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและด าเนินการผลิตเอทานอลในเดือนมีนาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2556 บริษทั
ฯ  ไดห้ยดุการผลิตอีกคร้ังในโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ชัว่คราว เน่ืองจากบริษทัฯผลิตเอทานอล
สายการผลิตท่ี 2 เตม็ก าลงัการผลิต ซ่ึงพอเพียงต่อการจ าหน่าย ต่อมาบริษทัฯด าเนินการผลิตเอทานอลอีกคร้ัง
ในเดือนกรกฎาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯได้หยุดการผลิตอีกคร้ังในโรงงานผลิต       
เอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ชัว่คราว เน่ืองจากบริษทัฯผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 เต็มก าลงัการผลิต ซ่ึง
พอเพียงต่อการจ าหน่าย  

บริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 
ส าหรับงวดสามเดือน            
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ (พนับาท) - - - 9,639 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) - - - 4.31 

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงถึง
ก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.80 - 5.88 ต่อปี โดยเงินกูย้ืมระยะสั้น
จ านวน 150 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัรของ
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 ของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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8. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 1 แห่งในวงเงินรวม 200 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทจ านวนเงิน 140 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.70 ต่อปี  

9. ตั๋วแลกเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของตัว๋แลกเงินจ านวนทั้งส้ิน 45 ลา้นบาทแก่บุคคลภายนอก
จ านวน 4 ราย ซ่ึงถึงก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.95 ต่อปี 

10. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
    30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 540,000 720,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (180,000) (180,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 360,000 540,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 720,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (180,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 540,000 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงินใน
วงเงินจ านวน 900 ลา้นบาท ส าหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และซ้ือเคร่ืองจกัร
ส าหรับโครงการ เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรก และอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับปีท่ีสามถึงปีท่ีเจ็ด เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี 
โดยปลอดช าระเงินตน้ 30 เดือน หลงัจากนั้นช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด ๆ ละ 90 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้า
ประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัรของโรงงานผลิตเอทานอล
สายการผลิตท่ี 2 ของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 ธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน
ธนัวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดเ้จรจากบัธนาคารผูใ้ห้กูแ้ละไดรั้บหนงัสือผอ่นปรน
เง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จากธนาคารผูใ้ห้กู้
แลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

11. หนีสิ้นจากการขายสิทธิเรียกร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้กบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 โดยให้สินเช่ือในอตัราประมาณร้อยละ 90 ของ
มูลคา่ในใบแจง้หน้ีและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.23 ต่อปี  

12. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 800 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 800 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,000 ลา้นหุ้น (หุ้นสามญั
จ านวน 1,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นคร้ังแรกแก่ประชาชนทัว่ไปและ  ผู้
ถือหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 
2556 

13. ส ารองตามกฎหมาย 

 ในไตรมาสท่ี 1 ของงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 14.9 ลา้นบาท 
รวมเป็นส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 80.0 ลา้นบาท (2555: 65.1 ลา้นบาท) ในงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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14. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน            
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 1,237 164 2,339 (1,354) 

ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,237 164 2,339 (1,354) 

15. ก าไรต่อหุ้น        

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

16. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงิน 
ปันผลประจ าปี 2555 ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจ านวน 800 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 24 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไร
จากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 58.01 ลา้นบาท 
และ 0.4 ลา้นยโูร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 75.25 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (31 ธนัวาคม 2555: 
105.8 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นยโูร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 122.3 ลา้นบาท) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืนๆ อายุสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า และบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
    30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 3.9 2.8 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.2 2.6 
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18.3 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 
โดยเร่ิมมีการซ้ือขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ส่วนปีท่ี 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ 
โดยปริมาณการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสองบริษทัมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคา
ซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ง)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพและบริการอ่ืนๆจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 3.7 ลา้นบาท) 

จ) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการกบับริษทัท่ีปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและกฎหมายให้แก่บริษทัฯในการน าบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

18.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 16.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 16.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญาอนุญาตให้
ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิตและโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ปี 2555 (ปีท่ี 5) กบัส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังานและเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตาม
สัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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19. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาวา่บริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี    21 
มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.9  ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียกค่าเสียหาย
จ านวน 82.4 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คดีความยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
แพ่ง โดยทนายความของบริษทัฯมีความเห็นว่าบริษทัฯมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาขา้งตน้ และฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั้ง
ส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 

 


