รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน ข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิน ของบริ ษ ทั ที เอส ฟลาวมิล ล์
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชี ที่มีนัยสําคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจํานวน
รายได้ที่บนั ทึกในบัญชี จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึงมีความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ ด้วยเหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับ
การรับรู ้ร ายได้ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชี โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการขายที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ออก
ให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก
การขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่า
ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็น ของข้า พเจ้า ต่อ งบการเงิน ไม่ค รอบคลุม ถึง ข้อ มูล อื่น และข้า พเจ้า ไม่ไ ด้ใ ห้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ใ น
การกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมีห น้า ที่รับ ผิด ชอบในการจัด ทํา และนํา เสนองบการเงิน เหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุม ภายในที่ผูบ้ ริ ห าร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
การดําเนินการต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงการที่ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แ น่ น อนที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้า พเจ้า ได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ร่ าง DRAFT

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี
นัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ร่ าง DRAFT

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2559

(หน่ วย : บาท)
2558

5
6
7

105,723,887
181,297,606
532,187,519
486,921
819,695,933

136,396,171
199,578,462
680,765,494
407,224
1,017,147,351

8
9

742,842,468
1,989,000
2,166,154
746,997,622
1,566,693,555

780,479,531
1,058,162
2,130,437
783,668,130
1,800,815,481

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2559

(หน่ วย : บาท)
2558

11
12
13

382,792,923
341,523,405
10,211,364
7,694,954
742,222,646

830,656,014
70,828,080
72,000,000
9,784,555
7,985,483
991,254,132

13
14
4.1

733,811
14,977,148
15,710,959
757,933,605

4,133,536
601,187
11,339,137
16,073,860
1,007,327,992

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 399,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 342,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
หุ น้ สามัญ 342,246,156 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

2559

(หน่ วย : บาท)
2558

15

15 และ 17

17

399,000,000

399,000,000

342,246,156
281,566,750

342,000,000
281,320,594

27,700,000
157,247,044
808,759,950
1,566,693,555
-

24,200,000
145,966,895
793,487,489
1,800,815,481
-

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
7
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
21
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ น้ ปรับลด

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559
1,338,836,006
(1,140,477,425)
198,358,581
10,688,504
(30,988,286)
(74,125,699)
(16,377,228)
87,555,872
(18,052,003)
69,503,869

(หน่ วย : บาท)
2558
1,273,099,028
(1,097,909,166)
175,189,862
13,683,034
(30,010,989)
(63,474,234)
(24,084,556)
71,303,117
(14,440,323)
56,862,794

69,503,869

(27,060)
5,412
(21,648)
56,841,146

0.20
0.19

0.19
0.19

22

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

10
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
15
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
17
เงินปันผลจ่าย
18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
15 และ 16
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
17
เงินปันผลจ่าย
18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

285,000,000
57,000,000
342,000,000
246,156
342,246,156

...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว
มูลค่ า
ยังไม่ ได้
หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร
167,320,594
114,000,000
281,320,594
246,156
281,566,750

21,300,000
2,900,000
24,200,000
3,500,000
27,700,000

114,825,733
56,862,794
(21,648)
56,841,146
(2,900,000)
(22,799,984)
145,966,895
69,503,869
69,503,869
(3,500,000)
(54,723,720)
157,247,044

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
588,446,327
56,862,794
(21,648)
56,841,146
171,000,000
(22,799,984)
793,487,489
69,503,869
69,503,869
492,312
(54,723,720)
808,759,950

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

11
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตัดจําหน่ายทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเป็ นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2558

87,555,872

71,303,117

1,313,566
991,614
42,971,993
(24,124)
(43,653)
132,624
(360,007)
16,065,246
148,603,131

1,854,030
35,617,787
(6,377)
528,041
32,800
123,450
(352,191)
23,552,440
132,653,097

16,964,628
147,699,005
(79,697)
(35,717)

(53,656,206)
(437,175,993)
307,040
882,215

273,235,019
(290,529)
3,638,011
589,733,851
362,669
(16,268,451)
(18,556,032)
555,272,037

(2,943,032)
2,231,796
3,883,464
(353,817,619)
346,024
(23,222,367)
(13,986,782)
(390,680,744)

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

5

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- โอนเงินมัดจําค่าทรัพย์สินเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าปรับงานระหว่างก่อสร้าง
...........................................................................
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(หน่ วย : บาท)
2558

(7,744,222)
27,936
(7,716,286)

(58,576,335)
(4,668,243)
45,275
(63,199,303)

(447,863,091)
(76,133,536)
492,312
(54,723,720)
(578,228,035)

709,568,175
51,474,431
(345,400,000)
171,000,000
(22,799,984)
563,842,622

(30,672,284)
136,396,171
105,723,887
105,723,887

109,962,575
26,433,596
136,396,171
136,396,171

112,644
368,452
2,661,288

124,734
-

..........................................................................
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 ทะเบียนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปัจจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.30
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มี มติ ใ ห้ป ระกาศใช้แ ล้ว และตามข้อ กํา หนดของสํานัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื่ น ใน
นโยบายการบัญชี

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชีสํา หรับ เงิน อุด หนุน จากรัฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ย วกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

ร่ าง DRAFT
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรั พย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุ นขั้นตํ่าและ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ร่ าง DRAFT
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาํ
มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สํา หรับ เงิน อุด หนุ น จากรัฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ย วกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ร่ าง DRAFT
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เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอนการบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม

ร่ าง DRAFT
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เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
2.4 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นค้าคงเหลือเพิม่ ขึ้น
677,316,713
3,448,781
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
3,856,005
(3,448,781)

(หน่วย : บาท)
หลังการ
จัดประเภทใหม่
680,765,494
407,224

2.5 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจาก
ประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ร่ าง DRAFT
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญ ของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิ จ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคต
จากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

21
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่
ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

30
20-30
20
3-10
7-12

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ฯ ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10

ปี

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

22
3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ น ทรั พ ย์ แล้ว แต่ มูลค่ า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ น มูลค่า จากการใช้ของสิ น ทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงิน สดที่จะได้รับในอนาคตจะคิด ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรั พย์ สําหรั บสิ นทรั พย์ที่ไม่ ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรั บโดยอิ สระจาก
สิ นทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั ฯ จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 หนี้ สิน ที่ มีภาระดอกเบี้ ย บันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน
ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุ
การกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบัน ทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือ
ของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืน
ตามสัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ สมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี
ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่ วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.11 ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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3.12 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.12.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้หากฝ่ ายบริ หาร
ยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่ นอนที่มีนยั สําคัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้อง
รับคืนสิ นค้า
3.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา
3.12.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.13 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.13.1 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
3.13.2 ต้นทุ นทางการเงิ น เกิ ดจากดอกเบี้ ยจ่ ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรั บรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
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บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัท ฯ จะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ทุ ก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่ อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เ กี่ย วข้อ งกับ ภาษีเ งิน ได้ที่ป ระเมิน โดยหน่ ว ยงานจัด เก็บ ภาษีห น่ ว ยงานเดีย วกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.15 กําไรต่อหุน้
3.15.1 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระ
ในระหว่างปี
3.15.2 กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลง
หุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
3.16 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
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3.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
ที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูง
ให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิ จการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.18 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิจ
ที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุรกิจอื่น
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข อ้ มูล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่า งเดีย วกัน ในตลาดที ่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

2559

(หน่วย : บาท)
2558

1,738,300

1,738,300

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,922,030

1,702,819

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

9,878

-

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

14,977,148

11,339,137
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4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

2559

(หน่วย : บาท)
2558

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

5,410,958

5,410,958

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

11,507,632

9,077,632

864,000

122,400

14,661,840

14,681,580

- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

179,300

-

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ท ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
รวม

1,105,339
16,000
1,121,339

1,323,842
10,000
1,333,842

- เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

37,945,555

15,810,648

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

28,869,333
200,784
29,070,117

23,903,640
208,788
24,112,428

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
- ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
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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
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์
แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริ ษทั ฯ มี
หน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
ที่ดิน 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 ษทั ฯ
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุระหว่าง 6
ถึง 9 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
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

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 69.30%
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

2559
20,000
58,795,900
45,921,737
986,250
105,723,887

(หน่วย : บาท)
2558
20,000
114,234,692
21,521,478
620,001
136,396,171

2559
189,096,126
(9,044,072)
180,052,054
938,367
307,185
181,297,606

(หน่วย : บาท)
2558
205,371,769
(7,730,506)
197,641,263
1,627,932
309,267
199,578,462

2559

(หน่วย : บาท)
2558

116,998,853
62,897,601
155,600
62,250
8,981,822
189,096,126
(9,044,072)
180,052,054

121,413,223
74,511,706
3,100,948
246,002
6,099,890
205,371,769
(7,730,506)
197,641,263

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
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บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
7,730,506
2,256,900
(943,334)
9,044,072

(หน่วย : บาท)
2558
5,876,476
2,219,611
(365,581)
7,730,506

2559
189,162,359
11,207,531
10,955,068
988,497
317,750,355
3,115,323
533,179,133
(991,614)
532,187,519

(หน่วย : บาท)
2558
408,488,451
21,720,109
15,310,731
1,108,782
230,688,640
3,448,781
680,765,494
680,765,494

7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

991,614
991,614

(หน่วย : บาท)
2558
-
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ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
2559
1,139,485,811
991,614
1,140,477,425

ต้นทุนขาย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
รวม

(หน่วย : บาท)
2558
1,097,909,166
1,097,909,166

8. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
ระบบ
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่งและ ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์สาํ นักงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ลดลงจากค่าปรับงานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

89,118,757
514,350

337,736,780
3,593,783

31,947,989
519,000

11,809,390
2,697,682

18,957,458
3,108,151

443,251,245
48,268,103

932,821,619
58,701,069

107,356,233
(680,000)
196,309,340
165,000
1,598,000
198,072,340

223,676,135
(215,800)
564,790,898
2,397,710
141,688,893
(52,500)
708,825,001

20,344,068
52,811,057
4,150
9,340
52,824,547

327,944
(654,781)
14,180,235
795,400
166,800
(158,403)
14,984,032

22,065,609
2,112,150
93,458
24,271,217

4,569,392
(351,737,180)
144,351,560
2,638,264
(143,669,135)
(2,661,288)
659,401

4,569,392
351,704,380
(1,550,581)
(351,737,180)
994,508,699
8,112,674
143,556,491
(210,903)
(143,669,135)
(2,661,288)
999,636,538

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(30,016,923)
(5,756,698)
680,000
(35,093,621)
(6,989,979)
(42,083,600)

(118,590,945) (12,154,673)
(24,538,716) (2,414,366)
203,446
(142,926,215) (14,569,039)
(29,952,203) (2,717,894)
48,799
(172,829,619) (17,286,933)

(8,434,631)
(1,610,419)
628,237
(9,416,813)
(1,851,479)
158,292
(11,110,000)

(10,725,892)
(1,297,588)
(12,023,480)
(1,460,438)
(13,483,918)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

161,215,719
155,988,740

421,864,683
535,995,382

4,763,422
3,874,032

10,042,129
10,787,299

ค่ าเสื่อมราคาทีอ่ ยู่ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

38,242,018
35,537,614

- (179,923,064)
- (35,617,787)
1,511,683
- (214,029,168)
- (42,971,993)
207,091
- (256,794,070)
144,351,560
659,401

780,479,531
742,842,468
35,617,787
42,971,993
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 644.24 ล้านบาท และ 553.57 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของงาน
ระหว่างก่อสร้างจํานวน 4.57 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
กําลังการผลิตและก่อสร้างไซโล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 13.33 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,468.46 บาท และราคาทุนจํานวน
12.52 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,338.32 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคารราคา
ตามบัญชีจาํ นวน 257.50 ล้านบาท และ 208.20 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่ งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
9. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2559
5,375,548
(3,386,548)
1,989,000

(หน่วย : บาท)
2558
4,025,025
(2,966,863)
1,058,162
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุ ทธิ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
หรื อค่าใช้จ่ายใน
31 ธันวาคม
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน
2558 กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 2558
(หมายเหตุ 21)
(หมายเหตุ 21)

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2559 กําไรหรื อขาดทุน
2559
(หมายเหตุ 21)

1,175,295
181,719
90,136
1,491,134
2,938,284

370,806
(90,859)
24,689
776,693
1,081,329

5,412
5,412

1,546,101
90,860
120,237
2,267,827
4,025,025

1,546,101
90,860
120,237
2,267,827
4,025,025

262,713
198,323
(90,860)
226,219
26,525
727,603
1,350,523

1,808,814
198,323
226,219
146,762
2,995,430
5,375,548

(2,544,558)
393,726

(422,305)
659,024

5,412

(2,966,863)
1,058,162

(2,966,863)
1,058,162

(419,685)
930,838

(3,386,548)
1,989,000

10. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิต
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 13 และ 24.1
โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กู้
รายอื่น 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 เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จะต้องดํารง
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
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11. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2559
215,000,000
167,792,923
382,792,923

(หน่วย : บาท)
2558
350,000,000
480,656,014
830,656,014

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ 1 เดือน และแบบชําระ
เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.35 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ น การกูย้ มื ในสกุลเงินบาทและสกุล
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 10
12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

2559

(หน่วย : บาท)
2558

1,922,030
314,773,745
316,695,775
3,702,680
9,878
18,637,346
6,000
2,471,726
341,523,405

1,702,819
50,244,121
51,946,940
1,017,253
12,750,611
4,572,911
540,365
70,828,080
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13. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
2559
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

-

(หน่วย : บาท)
2558
76,133,536
(72,000,000)
4,133,536

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 1 มกราคม
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
76,133,536
(76,133,536)
-

(หน่วย : บาท)
2558
370,059,105
51,474,431
(345,400,000)
76,133,536

เงินกูย้ ืมระยะยาวข้างต้นมีวงเงิน 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สองจํานวน 150.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ไซโลแห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส เริ่ มชําระเงิ นต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดื อนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วน
ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระเงิน
กูย้ มื ครบทั้งจํานวนแล้ว
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอื่นที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
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14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
601,187
104,197
28,427
733,811

(หน่วย : บาท)
2558
450,677
100,161
23,289
27,060
601,187

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

2559

(หน่วย : บาท)
2558

50,405
82,219
132,624

46,989
76,461
123,450

-

27,060

ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้
2559
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุเกษียณ

4.03%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

2558
4.03%
ตามช่วงอายุของพนักงาน
5.00%
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และอัตราดอกเบี้ย
คิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้ สิน
ค่าตอบแทนพนักงาน
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบ
ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
2559
(21,857)
23,205
30,096
(28,527)
(69,105)
79,141

อัตราคิดลด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.0

(หน่วย : บาท)
2558
(20,529)
21,825
24,477
(23,205)
(56,208)
64,342

15. ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชําระหุ น้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

2559

2558

จํานวนหุ น้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก เพิ่มทุน
หัก ลดทุน
หุน้ สามัญสิ้ นงวด

1.00
1.00
1.00
1.00

399,000,000
399,000,000

399,000,000 285,000,000 285,000,000
- 114,000,000 114,000,000
399,000,000 399,000,000 399,000,000

ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระ
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก หุ น้ สามัญเพิ่มขึ้น
หุน้ สามัญสิ้ นงวด

1.00
1.00
1.00

342,000,000
246,156
342,246,156

342,000,000 285,000,000 285,000,000
246,156 57,000,000 57,000,000
342,246,156 342,000,000 342,000,000

มูลค่า

จํานวนหุ น้

มูลค่า
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ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 มีมติที่สาํ คัญ
ดังนี้
1. อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 114,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน
285,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่
จํานวน 114,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมและรองรับ
การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
2. อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 TMILL-W1 รวมจํานวนไม่เกิน 57,000,000 หน่วย โดยบริ ษทั จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของ
บริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
3. อนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 114,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ น้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 3 บาทต่อหุ น้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุน
ครบทั้งจํานวน ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 57.00 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 114.00 ล้านบาท
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุ น้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั TMILL-W1 จํานวน 246,156 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 2 บาท ทําให้ทุนที่ออกและเรี ยก
ชําระ เพิ่มขึ้นจํานวน 246,156 บาท ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น เพิ่มขึ้นจํานวน 246,156 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
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16. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ น้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
เดิมของบริ ษทั (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1” หรื อ “TMILL-W1”)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขาย : 57,000,000 หน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ (โดยราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ
: เท่ากับ 2.0 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
: 56,753,844 หน่วย

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : จํานวนหน่วย)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
57,000,000
หัก ใช้สิทธิระหว่างงวด
(246,156)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
56,753,844
17. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่
บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสํารอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามา
จ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งในปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
3.50 ล้านบาท และจํานวน 2.90 ล้านบาท ตามลําดับ
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18. เงินปั นผลจ่าย
อนุมตั ิโดย
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2559
จากกําไรของ 1 ม.ค. 59-30 มิ.ย. 59
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559
ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
จากกําไรของปี 2558
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
รวม
ประกาศจ่ายเงินปั นผล
จากกําไรของปี 2557

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปั นผล
27,364

0.08

23 ก.ย. 59

27,360
54,724

0.08
0.16

19 พ.ค. 59

22,800

0.08

19 พ.ค. 58

19. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.94 : 1.00
และ 1.27 : 1.00 ตามลําดับ
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

2559
70,163,350
42,971,993
18,420,382
29,052,617
39,464,003
1,002,274,785
14,868,240
991,614
27,696,408
16,065,246
1,261,968,638

(หน่วย : บาท)
2558
59,848,563
35,617,787
14,610,990
28,718,072
16,935,882
1,020,996,708
(9,969,888)
25,168,391
23,552,440
1,215,478,945
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21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้ที่รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2559
2558
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
18,982,841
15,099,347
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
(930,838)
(659,024)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18,052,003
14,440,323
ภาษีเงิ นได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2559
2558
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(5,412)
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

2559
87,555,872
ร้อยละ 20
17,511,174

(หน่วย : บาท)
2558
71,303,117
ร้อยละ 20
14,260,623

727,602
226,219
517,846
18,982,841
(930,838)
18,052,003

776,693
62,031
15,099,347
(659,024)
14,440,323
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22. กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กํา ไรต่อ หุ ้น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดการคํานวณ
ดังนี้
บาท/หุน้
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558

กําไร

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการแปลงหุน้ สามัญ

กําไรต่อหุน้
(บาท)
2559
2558

2559

2558

69,503,869

56,862,794

342,058,084

296,243,836

-

-

16,792,718

-

69,503,869

56,862,794

358,850,802

296,243,836

0.20

0.19

0.19

0.19

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูล
ของธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุ รกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังดําเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ท้ งั หมดที่แสดง
ในงบการเงินของส่ วนที่ดาํ เนิ นงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียว
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู งกว่าร้อย
ละ 10 ของรายได้จากการขาย จํานวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม 133.94 ล้านบาท และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว

สกุลเงิน
2559
2558
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516
พันบาท 4,525,000
พันดอลลาร์
สหรัฐ
18,000
พันบาท
70,000
พันบาท
-

969,917 3,555,083 4,525,000
536
-

17,464
70,000
-

18,000
70,000
550,000

970,484 3,554,516
11,485
446,334

6,515
70,000
103,666

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10
24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับการทําสัญญาซื้ อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 10.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่ อสร้ างและออกแบบตกแต่งภายใน
โรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2559
มูลค่างานตามสัญญา
101,883
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
9,610
24.4 บริ ษ ทั ฯ มีภ าระผูก พัน เกี่ย วกับสัญ ญาเช่าดํา เนิ น งานด้า นผูเ้ ช่าซึ่ ง จะก่อ ให้เ กิด ค่า เช่า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2559
ภายในหนึ่งปี
11,472
11,472
1-5 ปี
46,728
45,954
332,476
344,723
5 ปี ขึ้นไป
รวม
390,676
402,149
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25. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั ฯ มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ นจํานวน
2.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ดําเนินการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ น
จํานวน 1.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ยื่นคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
มีการรับรู ้ประมาณการหนี้สินไว้แล้ว ซึ่งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าจะเพียงพอต่อความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
26. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

85,116,796
85,116,796

20,607,091
181,297,606
201,904,697

105,723,887
181,297,606
287,021,493

0.10-0.75
-

382,792,923
382,792,923

-

-

-

341,523,405
341,523,405

382,792,923
341,523,405
724,316,328

2.25-2.5
-

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

46
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

122,246,420
122,246,420

14,149,751
199,578,462
213,728,213

136,396,171
199,578,462
335,974,633

0.10-0.40
-

830,656,014
830,656,014

-

-

76,133,536
76,133,536

70,828,080
70,828,080

830,656,014
70,828,080
76,133,536
977,617,630

0.91-2.60
MLR-2.375

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2559
2558
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์สหรัฐ 14,336,789 10,539,048
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
505,233,869 373,617,232
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
513,531,221 381,556,199
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดย
ธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุน และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.42
ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
28. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินบางรายการที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 26)
513,531
513,531
2558
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 26)

-

381,556

-

รวม
381,556

29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มี
มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อขอ
อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากการดําเนิ นงานปี 2559 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.50 ล้านบาท และให้
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรของปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 23.96 ล้านบาท
ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท

ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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30. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

……………………………………….
(นายประภาส ชุติมาวรพันธ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

……………………………………….
(ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ

