รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของข้าพเจ้า

เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริ ษทั
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5
6

76,427
201,165
610,906
602
889,100

78,451
179,144
645,206
745
903,546

7
8

662,597
1,939
2,153
666,689
1,555,789

674,319
1,858
2,097
678,274
1,581,820

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
11

278,122
212,040
20,417
7,898
518,477

423,689
125,001
14,151
7,374
570,215

12
3.1

1,966
23,163
25,129
543,606

1,868
22,253
24,121
594,336

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
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 398,664,061 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

399,000

399,000

398,664
337,985

398,664
337,985

38,400
237,134
1,012,183
1,555,789
-

38,400
212,435
987,484
1,581,820
-

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
กําไรต่อหุ น้ ปรับลด (หน่วย : บาท)

13

(หน่ วย : พันบาท)
2562
2561
380,912
(319,235)
61,677
1,722
(8,297)
(21,870)
(2,347)
30,885
(6,186)
24,699
24,699

358,192
(288,913)
69,279
1,115
(8,106)
(24,568)
(4,125)
33,595
(6,761)
26,834
26,834

0.06
-

0.08
0.07

14

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
รวม
ทุน
ส่ วนเกิน
กําไรสะสม
ทีอ่ อกและ มูลค่ า
ยังไม่ ได้ ส่ วนของ
จัดสรรแล้ ว
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตชําระแล้ ว หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

344,706
344,706

284,027
284,027

33,000
33,000

171,872
26,834
26,834
198,706

833,605
26,834
26,834
860,439

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

398,664
398,664

337,985
337,985

38,400
38,400

212,435
24,699
24,699
237,134

987,484
24,699
24,699
1,012,183

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

30,885

33,595

(105)
12,053
2
(894)
98
(36)
2,267
44,270

(21)
12,056
1
(108)
35
(37)
4,070
49,591

(21,894)
34,300
143
(56)

(26,937)
123,315
297
16

87,961
523
910
146,157
14
146,171

(156,930)
(6,894)
(371)
910
(17,003)
10
(16,993)

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ

4

(หน่ วย : พันบาท)
2562
2561

(333)
(333)

(578)
(578)

(145,567)
(2,295)
(147,862)

61,305
(4,754)
56,551

(2,024)
78,451
76,427
76,427

38,980
76,236
115,216
115,216

-

1,090

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
___________________________________

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) 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 ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปัจจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่ งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวัน
ดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
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2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 งบการเงินระหว่างกาลนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิน
ประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.4 งบการเงินระหว่างกาลนี้ แสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2562 เช่ นเดี ยวกับที่ใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่บางฉบับ รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ไม่ได้
นํามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

1 มกราคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ท ธิ 1 มกราคม 2563
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 1 มกราคม 2563

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1,808

1,738

-

132

84

13

23,163

22,253
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3.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
1,353

1,353

-

864

2,269

3,844

- ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

111

3,270

- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ใหญ่

235

411

77
77

97
17
114

9,570
95
9,665

9,606
57
9,663

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่ าที่ดินและโกดัง บริ ษทั 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
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์
แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริ ษทั 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 และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุ
ไม่เกิน 12 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 68.86%
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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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

31 มีนาคม 2562
20
33,922
34,111
8,374
76,427

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
20
32,969
44,437
1,025
78,451

31 มีนาคม 2562
203,661
(6,025)
197,636
710
2,751
68
201,165

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
182,530
(6,130)
176,400
664
2,045
35
179,144

31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

128,545
69,091
620
5,405
203,661
(6,025)
197,636

110,203
66,165
1,644
4,518
182,530
(6,130)
176,400

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายกิจการอื่น
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 มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
และ 2561 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
6,130
7,274
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(105)
(21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
6,025
7,253
6. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวมสิ นค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
393,155
403,820
17,054
14,680
10,429
8,645
1,488
1,228
185,982
214,322
2,798
2,511
610,906
645,206

7. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
674,319
333
(81)
(12,053)
79
662,597

17
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชี จาํ นวน 577.84 ล้านบาท และ 586.96 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 22.98 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 611,766.75 บาท และ
ราคาทุนจํานวน 19.77 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,759.50 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบ
ของอาคารราคาตามบัญชีจาํ นวน 232.66 ล้านบาท และ 233.91 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดิน
ซึ่งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2
8. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีดงั นี้
31 มีนาคม 2562
6,231
(4,292)
1,939

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
6,050
(4,192)
1,858

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
บันทึกเป็ นรายได้
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
หรื อค่าใช้จ่ายใน
1 มกราคม 2562 หรื อค่าใช้จ่ายใน
กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 13)
(หมายเหตุ 13)

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2562

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,226
373
4,451
6,050

(21)
20
182
181

-

1,205
393
4,633
6,231

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุ ทธิ

(4,192)
1,858

(100)
81

-

(4,292)
1,939
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9. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 และ 16.1 โดยบริ ษทั
ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น และ
ปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
10. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

31 มีนาคม 2562
70,000
208,122
278,122

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
180,000
243,689
423,689

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ
1 เดือน และแบบชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.60 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุล
เงินบาท อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ได้รับสิ นค้า
ที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับ
ค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 9
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11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

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

31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

178,918
178,918
1,635
84
29,530
1,827
46
212,040

132
85,486
85,618
9,555
13
27,435
2,334
46
125,001

12. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
1,868
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ต้นทุนให้บริ การปั จจุบนั
80
ต้นทุนดอกเบี้ย
18
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
1,966
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
19
13
79
22
98
35
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ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ และเมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับดังกล่าวกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริ ษทั มีหนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน0 . 32ล้านบาท บริ ษทั จะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรขาดทุน
ในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 8)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย:พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2562
6,267
6,724
(81)
6,186

37
6,761
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14. กําไรต่อหุน้
กํา ไรต่อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรสํา หรับ งวดที่เ ป็ นของผูถ้ ือ หุ ้น ของบริ ษ ทั
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับ
จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1) ได้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ น้ สามัญและได้หมดอายุแล้วในปี 2561
กําไรต่อหุ ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
การคํานวณดังนี้
พันบาท/พันหุน้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร
กําไรต่อหุน้ (บาท)
2562
2561
2562
2561
2562
2561
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการแปลงหุน้ สามัญ

24,699

26,834

398,664

344,706

-

29,475

26,834

374,181

0.06

0.08

0.07

15. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยู่
เป็ นข้อมูลของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิจเดี ยว นอกจากนี้
บริ ษทั ยังดําเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น รายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดง
ในงบการเงินของส่ วนที่ดาํ เนิ นงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 90.10 ล้านบาท และสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
จากการขายจํานวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 88.52 ล้านบาท
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16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
16.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
21,076
25,000
3,924
21,076
พันบาท
25,000
3,924

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,525,000 308,393 4,216,607 4,525,000
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
18,000
- 18,000
18,000
70,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000
- 70,000

614,881 3,910,119
1,541
-

16,459
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9
16.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 8.51 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 2.85 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ตามลําดับ
16.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสัญญาที่มีภาระผูกพันเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

31 มีนาคม 2562
3,565
800

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
3,445
740

16.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
ด้านผูเ้ ช่าโดยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่า ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

31 มีนาคม 2562
20,179
50,950
304,921
376,050

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
15,642
48,717
307,982
372,341
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17. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าวัตถุดิบ เนื่องจาก
รายการทางธุรกิจเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั มีหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ทาํ สัญญา
ป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน
(หน่วย : ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ)

หนี้สิน
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
5.53
-

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยและสกุลเงิน 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
พันดอลล่าร์สหรัฐฯ
2,674
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
พันบาท
86,087
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พันบาท
86,535

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
18. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีหนี้ สินบางรายการที่เปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 17)
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 17)

-

86,535

-

รวม
86,535
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19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกํา ไรจากการดํา เนิ น งานปี 2561 เป็ นสํา รองตามกฎหมายจํา นวน 5.40 ล้านบาท และให้
จ่ายเงินปั นผลสําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 398.66 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.30 บาท โดยในระหว่างปี 2561
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ ้นละ
0.15 บาท เป็ นเงิน 59.80 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
20. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
________________________________

