รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้ น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ร่ าง DRAFT

2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4
5
6

167,624
180,521
562,464
3,830
914,439

136,396
199,578
677,317
3,856
1,017,147

7
8

772,432
1,268
2,219
775,919
1,690,358

780,480
1,058
2,130
783,668
1,800,815

3
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10
11
12

818,652
21,530
14,242
12,775
867,199

830,656
70,828
72,000
9,785
7,985
991,254

12

635
12,249
12,884
880,083

4,134
601
11,339
16,074
1,007,328

3.1

4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 342,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

399,000

399,000

342,000
281,320

342,000
281,320

24,200
162,755
810,275
1,690,358
-

24,200
145,967
793,487
1,800,815
-

5
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14

(หน่ วย : พันบาท)
2559
2558
318,278
(275,730)
42,548
9,054
(7,731)
(17,175)
(5,661)
21,035
(4,247)
16,788
16,788

271,862
(231,195)
40,667
1,455
(6,744)
(14,719)
(1,386)
19,273
(3,874)
15,399
15,399

15
0.05
0.05

0.05
0.05
285,000
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ทุน
ทีอ่ อกและ
หมายเห ชําระแล้ ว

(หน่ วย : พันบาท)
รวม
กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ า
ยังไม่ ได้
ส่ วนของ
หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร
ผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

285,000
285,000

167,321
167,321

21,300
21,300

118,219
15,399
15,399
133,618

591,840
15,399
15,399
607,239

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

342,000
342,000

281,320
281,320

24,200
24,200

145,967
16,788
16,788
162,755

793,487
16,788
16,788
810,275

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : พันบาท)
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :หนี้ สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

21,035

19,273

739
10,136
1
34
(142)
5,645
37,448

(69)
639
5,246
(1)
(1,176)
20
(117)
1,183
24,998

18,416
114,853
26
(89)

(2,264)
(538,653)
(358)
859

(50,530)
4,790
910
125,824
(5,571)
44
120,297

387,402
(622)
1,014
(127,624)
(859)
(128,483)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : พันบาท)
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ

(931)
(931)

(29,869)
(4,619)
2
(34,486)

(12,004)
(76,134)
(88,138)

249,173
(24,800)
28,836
253,209

31,228
136,396
167,624
167,624

90,240
26,434
116,674
116,674

1,158

5,552

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
_____________________________

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบี ยนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.34
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวัน
ดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จ ัดทํา ขึ้ นเพื่ อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงิ นที่ ไม่ คุ ้นเคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบการเงินระหว่า งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
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2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี
แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูล
ที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.4 งบการเงินระหว่างกาลนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 บริ ษทั ฯ ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2559 เช่ นเดี ยวกับที่ ใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.6 มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.7 บริ ษ ัทฯ ได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ นที่ น ํามาแสดงเปรี ยบเที ยบใหม่ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุ บนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดือนหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่รายงานไปแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ก่อนการ จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่ เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
5,662
1,082
6,744
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
15,801
(1,082)
14,719
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3. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
หรื อมี กรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ ต กลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

810

-

- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,738

1,738

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,427

1,703

12,249

11,339

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

3.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,353

1,353

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

3,484

2,269

-

122

3,244

3,024

258

352

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
- ค่าบริ การขนส่ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
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ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
รวม
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
1
16
17

33
33

6,603
55
6,658

5,420
47
5,467

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้
สิ ทธิ์ แก่ผูเ้ ช่ าสามารถเช่ าที่ ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่ านี้ ถูกยกเลิกไป
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนด
สัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี
โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษฯั
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุระหว่าง 6 ถึง
9 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
3.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 69.34 %
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

31 มีนาคม 2559
20
140,395
24,636
2,573
167,624

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
20
114,235
21,521
620
136,396

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.....................................................วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

31 มีนาคม 2559
185,399
(8,470)
176,929
1,239
810
1,543
180,521

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
205,372
(7,731)
197,641
1,628
309
199,578

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

118,705
55,544
2,328
2,737
6,085
185,399
(8,470)
176,929

121,413
74,512
3,101
246
6,100
205,372
(7,731)
197,641

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.....................................................วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559 และ 2558 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

2559
(7,731)
(892)
153
(8,470)

(หน่วย : พันบาท)
2558
(5,876)
69
(5,807)

6. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสิ นค้าคงเหลือ

31 มีนาคม 2559
525,837
17,380
13,806
1,025
4,416
562,464

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
408,488
21,720
15,311
1,109
230,689
677,317

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี้
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

-

(หน่วย : พันบาท)
2558
639
639

ร่ าง DRAFT
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7. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนเข้า
ตัดจําหน่าย
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ตัดหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)
780,480
2,089
1,598
(10)
(1,598)
(10,136)
9
772,432

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชีจาํ นวน 526.43 ล้านบาท และ 553.57 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 13.19 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,553.31 บาท และราคาทุน
จํานวน 12.52 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,338.32 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคาร
โรงงานราคาตามบัญชีจาํ นวน 169.58 ล้านบาท และ 169.96 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดิน ซึ่งเช่า
จากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2

ร่ าง DRAFT
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8. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีดงั นี้
31 มีนาคม 2559
4,339
(3,071)
1,268

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
4,025
(2,967)
1,058

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้หรื อ ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
1 มกราคม 2559
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,546
91
120
2,268
4,025

148
(23)
7
182
314

1,694
68
127
2,450
4,339

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุ ทธิ

(2,967)
1,058

(104)
210

(3,071)
1,268

ร่ าง DRAFT
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9. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจ้า หนี้ ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ ออฟเครดิต และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10 12 และ 17.1 โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรั พย์สินใดๆ ที่ ได้ให้ไว้เป็ น
หลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สาํ คัญดังนี้
1. ผูก้ ตู้ อ้ งรักษาอัตราส่ วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่าํ กว่า 1.2 เท่า
2. ผูก้ ูต้ อ้ งรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินรวมที่มีดอกเบี้ย ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ในปี 2556-2558
และในปี ต่อไปไม่เกิน 2 เท่า
3. ผูก้ จู้ ะไม่จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิต่อปี
4. บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) จะต้อง
ดํารงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
10. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

31 มีนาคม 2559
515,000
303,652
818,652

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
350,000
480,656
830,656

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ 1 เดือน
และแบบชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.31 ต่อปี และ 2.30-2.315 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 และวัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2558 เงิน เบิก เกิน บัญ ชีธ นาคารและ
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย MOR และ
อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 9

ร่ าง DRAFT
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11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

31 มีนาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

1,427
197
1,624
1,908
11,479
4,571
1,948
21,530

1,703
50,244
51,947
1,017
12,751
4,573
540
70,828

12. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
31 มีนาคม 2559
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
-

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
76,134
(72,000)
4,134

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
มีดงั นี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

2559
76,134
(76,134)
-

(หน่วย : พันบาท)
2558
370,059
28,836
(24,800)
374,095

ร่ าง DRAFT
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เงินกูย้ มื ระยะยาวข้างต้นมีวงเงิน 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ เป็ น
รายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สอง จํานวน 150.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างไซโล
แห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส
เริ่ มชําระเงินต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วนภายในวันทําการ
สุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระเงินกูย้ มื ครบทั้งจํานวนแล้ว
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอื่นที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
13. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
เดิมของบริ ษทั (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1” หรื อ “TMILL-W1”)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขาย : 57,000,000 หน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ (โดยราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ
: เท่ากับ 2.0 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯได้ ในวัน
ทําการสุ ดท้ายของเดือนตุลาคม และเดื อนเมษายนของทุกปี ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 57,000,000 หน่วย
จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
กําหนด
ประเภท
วันที่ออกและ
ราคา
อัตราการใช้สิทธิ จํานวนหุน้ จํานวนหุน้ คงเหลือ
ใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถกู ใช้สิทธิ
เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ของใบสําคัญ
เสนอขาย
(หุน้ )
การใช้สิทธิ (หุน้ )
ครั้งสุดท้าย
แสดงสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อหุน้ ) ต่อหุน้ สามัญ
1:1
57,000,000
29 ตุลาคม 2561
2.0
TMILL-W1 16 พฤศจิกายน 2558
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14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่31 มีนาคม
2559
2558
4,457
4,217

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 8)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(210)
4,247

(343)
3,874

15. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญ
เทียบเท่า
กําไรต่อหุ น้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดการ
คํานวณดังนี้
พันบาท/พันหุน้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

2559

2558

จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558

16,788

15,399

342,000

285,000

-

-

15,545

-

16,788

15,399

357,545

285,000

กําไร
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1)
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการแปลงหุ น้ สามัญ

กําไรต่อหุน้ (บาท)
2559
2558
0.05

0.05

0.05

0.05
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16. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ที่แสดงอยูเ่ ป็ น
ข้อมูลของธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
ยังดําเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดง
ในงบการเงิ นของส่ วนที่ ดาํ เนิ นงานอยู่จึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดี ยว
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ลูกค้ารายใหญ่ที่มี
มูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม 34.30 ล้านบาท
และ 29.22 ล้านบาท ตามลําดับ
17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
17.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ
ดังนี้
สกุลเงิน
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,525,000
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
18,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000
เงินกูย้ มื ระยะยาว
พันบาท
-

674,502 3,850,498 4,525,000 970,484 3,554,516
5,553
-

12,447
70,000
-

18,000 11,485
70,000
550,000 446,334

6,515
70,000
103,666

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9
17.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญา
ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 3.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามลําดับ
17.3 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับ
ทุกโครงการดังนี้

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

31 มีนาคม 2559
100,039
8,781

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
101,883
9,610
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17.4 บริ ษทั ฯ มี ภ าระผูกพันเกี่ ยวกับ สัญญาเช่ า ดํา เนิ นงานด้า นผูเ้ ช่ าซึ่ งจะก่ อให้เ กิ ดค่า เช่ า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ภายในหนึ่งปี
12,687
11,472
1-5 ปี
46,147
45,954
5 ปี ขึ้นไป
341,661
344,723
รวม
400,495
402,149
18. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั ฯ มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินแก่เจ้าหนี้เป็ น
จํานวน 2.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น ทั้งนี้ จาํ นวนเงิ น
ค่าเสี ยหายซึ่งถูกเรี ยกร้องมายังไม่เป็ นที่ยตุ ิ บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว
19. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นของบริ ษ ทั ฯ ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อวัต ถุ ดิ บ และ
สิ นทรัพย์เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการจ่า ยชํา ระหนี้ สิ น ในรู ป เงิน ตราต่า งประเทศ โดยบริ ษ ทั ฯ ไม่ไ ด้ร ับ รู ้ส ัญ ญาซื้ อ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิ น ทั้งนี้ วนั ครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยและสกุลเงิน 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
พันดอลล่าร์สหรัฐฯ
1,500
10,539
53,066
373,617
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
พันบาท
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พันบาท
52,995
381,556

มูลค่า ยุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่า งประเทศล่วงหน้า คํา นวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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20. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถ
สังเกตุได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มู ลอื่นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินบางรายการที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดง
ระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 19)

ระดับ 1

ระดับ 2

-

52,995

(หน่วย: พันบาท)
ระดับ 3
รวม
-

52,995

21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิ
การจัด สรรกํา ไรจากการดํา เนิน งานปี 2558 เป็ นสํา รองตามกฎหมายจํา นวน 2.60 ล้า นบาท และให้
จ่ายเงินปั นผลสําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 342 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
27.36 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
22. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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