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 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อ หุ ้นและงบกระแสเงิ นสด สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นรวมถึ ง สรุ ป
นโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอืน่
งบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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1. ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ความเหมาะสมของจํานวนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นเรื่ องสําคัญทีผ่ ูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมาก การกําหนดจํานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่ นอน เนื่ องจาก
ต้องอาศัยข้อสมมติและปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหนี้ อายุหนี้ ที่คา้ งชําระ และประสบการณ์
การจ่ายชําระเงินในอดีต รายการดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและ
สมมติฐานหลากหลายโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสาํ หรับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและรายละเอียดของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2 และข้อที่ 6
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
โดยทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงั กล่าว สอบทานการจัดทํารายงานอายุหนี้ และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุลูกหนี้
พิจารณาการรับชําระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะจากการรับชําระหนี้ จากลูกหนี้ ท่ีคา้ งชําระ
เกินกําหนด พิจารณาลูกหนี้ การค้าที่มีขอ้ โต้แย้ง ลูกหนี้ การค้าที่มีการดําเนิ นคดี ทางกฎหมาย เพื่อพิจารณา
ข้อบ่ งชี้ ต่างๆ และตรวจสอบการประมาณจํานวนหนี้ ส งสัยจะสู ญของลูก หนี้ การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชีท่ีมีนยั สําคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจํานวนรายได้ท่ี
บันทึกในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรั บรู ้ รายได้ ด้วยเหตุ น้ ี ขา้ พเจ้าจึ งให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการรั บรู ้ รายได้ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิ บตั ิ ตามการควบคุ มที่บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิ ดขึ้นใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ ีสาระสําคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีผ่ ูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที่ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจั ดทํา งบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษ ทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที ่ในการกํากับ ดู แลมี หน้าที ่ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งรวมความเห็ น ของข้ าพเจ้า อยู่ด้ว ยความเชื ่อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
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ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อ ผิดพลาด เนื่อ งจากการทุ จริ ตอาจเกี่ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที ่ไ ด้รั บ สรุ ปว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที ่มี ส าระสํ า คัญ ที ่เ กี ย่ วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ร่ าง DRAFT

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้า ที ่ในการกํา กับดู แ ลว่ า ข้าพเจ้า ได้ ปฏิ บ ั ติต ามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ คือ
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ร่ าง DRAFT

6
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

5.2
6
7

70,717,449
190,370,193
436,527,999
646,316
698,261,957

78,450,570
179,144,232
645,206,019
744,540
903,545,361

8
9

637,153,776
1,553,591
2,260,181
640,967,548
1,339,229,505

674,319,318
1,858,559
2,097,256
678,275,133
1,581,820,494

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

11
12

251,458,278
41,954,306
13,201,063
7,773,506
314,387,153

423,689,423
125,000,723
14,151,181
7,374,165
570,215,492

13
4.1

2,579,016
25,191,203
27,770,219
342,157,372

1,867,866
22,253,167
24,121,033
594,336,525

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

.............................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
14
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
14 และ 15
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

399,000,000

399,000,000

398,664,061
337,984,655

398,664,061
337,984,655

39,900,000
220,523,417
997,072,133
1,339,229,505
0

38,400,000
212,435,253
987,483,969
1,581,820,494
-

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

19

13
19

(หน่ วย : บาท)
2561

2562

1,476,449,459 1,399,788,607
(1,229,148,029) (1,131,925,951)
247,301,430
267,862,656
7,548,309
4,222,229
1,829,246
1,459,468
(32,508,414)
(31,769,286)
(90,057,359)
(93,850,247)
(7,141,379)
(13,392,728)
126,971,833
134,532,092
(25,690,965)
(27,936,644)
101,280,868
106,595,448

101,280,868

(1,041,377)
208,275
(833,102)
105,762,346

0.25

0.30

20

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

10
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ทุน
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
344,706,426
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
14 และ 15 53,957,635
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
15
เงินปันผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
398,664,061
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
15
เงินปันผลจ่าย
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
398,664,061

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
กาไรสะสม
มูลค่า
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
หุ้นสามัญ ทุนสารองตามกฎหมาย จัดสรร
284,027,020
53,957,635
337,984,655
337,984,655

33,000,000
5,400,000
38,400,000
1,500,000
39,900,000

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

171,872,486
106,595,448
(833,102)
105,762,346
(5,400,000)
(59,799,579)
212,435,253
101,280,868
101,280,868
(1,500,000)
(91,692,704)
220,523,417

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

833,605,932
106,595,448
(833,102)
105,762,346
107,915,270
(59,799,579)
987,483,969
101,280,868
101,280,868
(91,692,704)
997,072,133

11
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน :หนี้ สงสัยจะสู ญ(รายการโอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

126,971,833

134,532,092

(374,666)
48,665,162
11,187
(11,319)
711,150
(147,088)
6,724,096
182,550,355

1,327,002
48,835,069
93,799
(834,169)
371,382
(132,424)
13,067,782
197,260,533

(10,850,267)
208,678,020
98,225
(162,925)

(6,713,434)
155,265,093
409,904
65,613

(82,163,895)
399,341
2,938,035
301,486,889
146,060
(26,336,116)
275,296,833

(171,949,576)
(7,312,904)
(371,487)
3,638,009
170,291,751
132,997
(24,806,085)
145,618,663

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
2561

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(12,253,811)
2,804
(12,251,007)

(5,755,379)
26,435
(5,728,944)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(172,231,145)
(6,855,098)
(91,692,704)
(270,778,947)

(171,964,737)
(13,826,044)
107,915,270
(59,799,579)
(137,675,090)

(7,733,121)
78,450,570
70,717,449
70,717,449
0.11

2,214,629
76,235,941
78,450,570
78,450,570

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ายชาระ

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5.2

-

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

-
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ 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
ตํา บลสําโรงกลาง อํา เภอพระประแดง จัง หวัดสมุ ทรปราการ ประเทศไทย บริ ษ ทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพือ่ ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึ งการตีความและ
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มี ม ติ ใ ห้ป ระกาศใช้แล้ว และตามข้ อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และตีค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่
รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญ ชี จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ ง มี ผลบั งคับ ใช้สํา หรั บ งบการเงิ นที ่มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน และปรับปรุ งอันเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ดัง กล่ า วส่ วนใหญ่ จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่องบการเงิ นเมือ่ นํ ามาถื อปฏิ บ ตั ิ
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่ เริ่ ม
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัดทํา งบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจาก
ประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่าบริ ษทั ควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ ง
จํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคต
จากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อ่ืนหรื อค่าใช้จ่ายอื่น
ในกําไรขาดทุน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มู ลค่ าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุ ปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษ ทั จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพ ย์แต่ล ะรายการ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5-30
5-30
5-20
3-10
7-12

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือ่ สิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีม่ ีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ แล้วแต่ มูล ค่า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ นมูล ค่ า จากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อ่ืน
ให้พจิ ารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั
มีความเกี่ยวข้องด้วย
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 หนี้ สิ นที่ มี ภาระดอกเบี้ ย บันทึก เริ่ ม แรกในมูล ค่ายุติธ รรมหัก ค่ า ใช้จ่า ยที ่เกี ่ยวกับ การเกิ ดหนี้ สิ น
ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรขาดทุนตลอดอายุ
การกูย้ มื โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.9 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้ก บั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่า การเงิน สัญญาเช่ า การเงินจะบันทึก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุน
ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพือ่ ทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรขาดทุน เมือ่ มีการขายและเช่ากลับคืนตาม
สัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทั้งหมดทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึก
ในกําไรขาดทุน โดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่าย
ให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงิ นที่บริ ษทั สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับ
ผลประโยชน์ เพิ่ม ขึ้ น และวัดมูล ค่าแต่ล ะหน่ วยแยกจากกันเพือ่ รวมเป็ นภาระผูก พันงวดสุ ดท้ าย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ ท้ งั จํานวนในกําไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ
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3.11 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิ ดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งภาษี เงิ นได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
3.12 รายได้รับรู ้เมือ่ ลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.12.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมือ่ มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3.12.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
3.12.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.13 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.13.1 รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.13.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรขาดทุนใน
งวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.13.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 ภาษีเงิ นได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปั จจุบ นั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ใ น
กําไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นเดี ยวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษี ที่มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะมีผลบัง คับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อ เมื ่อบริ ษ ทั มีสิ ท ธิ ตามกฎหมายที่จ ะนํา สิ น ทรัพ ย์ภาษีเงินได้ข องงวดปั จ จุบ นั มาหัก กลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เ กี่ ย วข้องกับ ภาษีเงินได้ที่ป ระเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่ วยงานเดีย วกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.15 กําไรต่อหุ น้
3.15.1 กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระ
ในระหว่างปี
3.15.2 กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลง
หุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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3.16 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
3.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิ บตั ิ
ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.18 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิจเป็ นส่ วนธุ รกิจที่
จัดหาผลิ ตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
3.19 เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในกําไรขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
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3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพือ่ โอนหนี้สินให้ผอู ้ ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ ขอ้ มูล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่า งเดี ย วกัน ในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

2562

(หน่วย : บาท)
2561

1,963,980

1,738,300

-

131,803

12,973

13,245

25,191,203

22,253,167

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
2562

(หน่วย : บาท)
2561

5,410,958

5,410,958

9,077,632

12,002,632

-

1,728,000

- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

110,700

6,997,170

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,657,075
1,657,075

1,460,800
21,000
1,481,800

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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2562

(หน่วย : บาท)
2561

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

63,137,033

41,176,326

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

36,079,371
535,480
36,614,851

37,321,833
238,611
37,560,444

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่ าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพือ่ ก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้ น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงชําระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์
แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มี
หน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
ที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพือ่ ก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพือ่ เก็บสิ 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
ตกลงชําระเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่ าทุกระยะเวลาการเช่า 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
- รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่ อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามธุ รกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล 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

ถือหุ น้ 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

5. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้

โอนอาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

2562
740,200

(หน่วย : บาท)
2561
-

2562
30,000
46,039,838
24,570,611
77,000
70,717,449

(หน่วย : บาท)
2561
20,000
32,968,687
44,437,279
1,024,604
78,450,570

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายกิจการอื่น
อื่นๆ
รวม

2562
192,309,666
(2,981,041)
189,328,625
962,878
78,690
190,370,193

(หน่วย : บาท)
2561
182,529,668
(6,129,843)
176,399,825
663,606
2,045,520
35,281
179,144,232

2562

(หน่วย : บาท)
2561

119,833,298
66,787,162
785,170
1,922,995
2,981,041
192,309,666
(2,981,041)
189,328,625

110,202,626
66,165,199
1,644,002
4,517,841
182,529,668
(6,129,843)
176,399,825

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ดังนี้

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

2562
6,129,843
(374,666)
(2,774,136)
2,981,041

(หน่วย : บาท)
2561
7,273,598
1,612,002
(285,000)
(2,470,757)
6,129,843

2562
262,971,404
10,149,309
11,229,677
1,317,041
148,431,798
2,428,770
436,527,999

(หน่วย : บาท)
2561
403,819,754
14,679,884
8,645,462
1,227,490
214,322,007
2,511,422
645,206,019

7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2562
2561
ต้นทุนขาย
1,229,148,029
1,131,925,951
โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
รวม
1,229,148,029
1,131,925,951
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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8. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่งและ ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์สาํ นักงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

199,764,315
199,764,315
120,000
80,000
199,964,315

713,938,747 53,432,103
1,576,124
240,000
5,545,001
(228,934)
(220,500)
720,830,938 53,451,603
8,048,182
7,290
2,555,000
(443,694)
(3,400)
(740,200)
730,250,226 53,455,493

16,666,710
353,855
(263,467)
16,757,098
210,739
(147,966)
16,819,871

33,694,910
745,200
(468,000)
33,972,110
495,000
(465,000)
34,002,110

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(49,152,000)
(7,070,688)
(56,222,688)
(7,072,167)
(63,294,855)

(208,117,543) (20,021,867)
(35,543,110) (2,812,961)
221,542
127,513
(243,439,111) (22,707,315)
(35,647,114) (2,824,687)
441,616
2,636
(278,644,609) (25,529,366)

(12,708,875)
(1,323,228)
258,587
(13,773,516)
(1,130,784)
147,950
(14,756,350)

(12,682,059)
(2,085,082)
453,025
(14,314,116)
(1,990,410)
453,867
(15,850,659)

-

(302,682,344)
(48,835,069)
1,060,667
(350,456,746)
(48,665,162)
1,046,069
(398,075,839)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

143,541,627
136,669,460

477,391,827
451,605,617

2,983,582
2,063,521

19,657,994
18,151,451

737,600

674,319,318
637,153,776

30,744,288
27,926,127

2,704,801 1,020,201,586
2,840,200
5,755,379
5,545,001
(1,180,901)
(5,545,001)
(5,545,001)
- 1,024,776,064
3,372,600
12,253,811
2,635,000
(1,060,060)
(2,635,000)
(3,375,200)
737,600 1,035,229,615

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

48,835,069
48,665,162

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 558.97 ล้านบาท และ 586.96 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 36.20 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุนจํานวน 19.77
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,759.50 บาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคารราคา
ตามบัญชีจาํ นวน 220.94 ล้านบาท และ 233.91 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่ งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
9. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
2562
6,150,251
(4,596,660)
1,553,591

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2561
6,050,175
(4,191,616)
1,858,559

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน
หรื อค่าใช้จ่ายใน
31 ธันวาคม
2561 กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 2561
(หมายเหตุ 19)
(หมายเหตุ 19)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2562
กําไรหรื อขาดทุน
2562
(หมายเหตุ 19)

1,454,720
295,130
165,319
3,723,031
5,638,200

(228,751)
(295,130)
(21)
727,602
203,700

208,275
208,275

1,225,969
373,573
4,450,633
6,050,175

1,225,969
373,573
4,450,633
6,050,175

(629,761)
142,230
587,607
100,076

596,208
515,803
5,038,240
6,150,251

(3,808,853)
1,829,347

(382,763)
(179,063)

208,275

(4,191,616)
1,858,559

(4,191,616)
1,858,559

(405,044)
(304,968)

(4,596,660)
1,553,591

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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10. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินดังนี้
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต และสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และ 22.1 โดยบริ ษทั ต้องปลด
ภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่นและปรับเงื่อนไข
การกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
11. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2562
30,000,000
221,458,278
251,458,278

(หน่วย : บาท)
2561
180,000,000
243,689,423
423,689,423

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินแบบชําระเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และ 2.25-2.60 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกู้ยืมในสกุลเงิ นบาท อัตรา
ดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่ส่ังเข้ามาโดย
การใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าว
ทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 10

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย
2562
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

9,003,277
9,003,277
6,004,119
12,973
26,759,730
128,357
45,850
41,954,306

(หน่วย : บาท)
2561
131,803
85,485,933
85,617,736
9,554,989
13,245
27,435,083
2,333,820
45,850
125,000,723

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนการให้บริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2562
1,867,866
320,329
320,331
70,490
2,579,016

(หน่วย : บาท)
2561
826,594
311,574
59,808
(371,487)
1,041,377
1,867,866

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

2562

(หน่วย : บาท)
2561

124,080
587,070
711,150

72,934
298,448
371,382

-

114,946
(177,130)
1,103,561
1,041,377

ข้อสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบ
ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

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

(หน่วย : บาท)
2562
2561
(112,704)
(105,816)
119,315
112,478
140,388
119,217
(132,942)
(112,905)
(314,633)
(267,082)
359,542
305,113

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับ ใหม่ และเมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ ประกาศลงใน
ราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับดังกล่าว กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั มี
หนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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14. ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชําระหุ น้ สามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
บวก เพิ่มทุน
หัก ลดทุน
หุน้ สามัญสิ้ นปี
ทุนที่ออกและเรียกชําระ
หุน้ สามัญต้นปี
บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
หุน้ สามัญสิ้ นปี

ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

2562

2561

จํานวนหุน้

มูลค่า

จํานวนหุน้

มูลค่า

1.00
1.00
1.00
1.00

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

1.00
1.00
1.00

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

344,706,426
53,957,635
398,664,061

344,706,426
53,957,635
398,664,061

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั TMILL-W1 จํานวน 53,957,635 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 2 บาท ทําให้ทุนที่ออกและเรี ยกชําระ
เพิ่มขึ้นจํานวน 53,957,635 บาท ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น เพิ่มขึ้นจํานวน 53,957,635 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
TMILL-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ได้หมดอายุไปเป็ นจํานวน 335,939 หน่วย
15. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ 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 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามา
จ่ายเงินปั นผลได้ ซึ่ งในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
1.50 ล้านบาท และจํานวน 5.40 ล้านบาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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16. เงินปันผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561
จากกําไรของ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
ของปี 2561
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

59,800

0.15

23 พ.ย.61

31,893

0.08

29 พ.ย. 62

59,800
91,693

0.15
0.23

24 พ.ค. 62

17. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงินไม่ให้เกิน
ข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.34 : 1.00
และ 0.60 : 1.00 ตามลําดับ
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

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

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2562
1,082,063,414
1,946,360
87,712,642
48,665,162
22,417,205
32,308,857
40,673,156
36,344,290
6,724,095
1,358,855,181

(หน่วย : บาท)
2561
985,726,518
(2,519,424)
84,426,435
48,835,069
23,310,168
31,007,104
38,321,902
48,762,658
13,067,782
1,270,938,212

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ดังนี้

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2562
25,385,997

(หน่วย : บาท)
2561
27,757,581

304,968
25,690,965

179,063
27,936,644

2562

(หน่วย : บาท)
2561
(208,275)

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2562
126,971,833
ร้อยละ 20
25,394,366

(หน่วย : บาท)
2561
134,532,092
ร้อยละ 20
26,906,418

587,607
23
245,000
(840,999)
25,385,997
304,968
25,690,965

727,602
(241,219)
11,042
852,870
(499,132)
27,757,581
179,063
27,936,644

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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20. กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
101,280,868
106,595,448
398,664,061
353,724,003
0.25
0.30

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุ น้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของ
ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดําเนินธุ รกิจ
ในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินของ
ส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จํานวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 375.29 ล้านบาท และ 1 ราย มูลค่า
การขายรวม 179.72 บาท
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
4,024
20,976 25,000
3,924
21,076

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,625,000
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สหรัฐ
10,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000

281,913 4,343,087 4,525,000
-

10,000
70,000

18,000
70,000

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

16,459
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 10
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันเกี ่ย วกับ การทําสัญญาซื้ อวัตถุ ดิบ จาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 5.32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 2.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาก่อสร้ างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงาน
และติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี้

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

2562
1,950
1,212

(หน่วย : พันบาท)
2561
3,445
740

22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า
ซึ่ งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

2562
11,977
49,791
294,931
356,699

(หน่วย : พันบาท)
2561
15,642
48,717
307,982
372,341

23. สิ นทรัพย์ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
บริ ษ ทั ได้ ดาํ เนิ น การฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่า เสี ย หาย บริ ษ ทั ผูร้ ับ เหมาติด ตั้ง เครื่ อ งจัก รรายหนึ่ ง
จากการไม่สามารถส่ งมอบงานให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศาลได้มี
คําพิพากษาให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมา ชําระค่าเสี ยหายแก่บริ ษทั จํานวนเงิน 1.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในการบังคับคดีกบั ลูกหนี้ให้ชาํ ระหนี้ตามคําพิพากษา

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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24. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษ ทั มี ค วามเสี ่ ย งอันเกี ่ย วเนื ่องกับ การเปลี ่ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี ่ย น
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพือ่ การเก็งกําไรหรื อเพือ่ การค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั บริ หาร
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ
ลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

(หน่วย : บาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

59,470,335
59,470,335

11,247,114
190,370,193
201,617,307

70,717,449
190,370,193
261,087,642

0.10-0.75
-

251,458,278
251,458,278

-

-

-

41,954,306
41,954,306

251,458,278
41,954,306
293,412,584

1.60-2.00
-

31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน
มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

(หน่วย : บาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

60,894,585
60,894,585

17,555,985
179,144,232
196,700,217

78,450,570
179,144,232
257,594,802

0.10-0.75
-

423,689,423
423,689,423

-

-

-

125,000,723
125,000,723

423,689,423
125,000,723
548,690,146

2.25-2.60
-

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้ อวัตถุ ดิบเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ
โดยบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้วนั ครบกําหนดชําระเงิ น
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2562
2561
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์ สหรัฐฯ 254,239 2,674,094
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,660,134 86,086,857
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
7,637,169 86,534,794
มูล ค่า ยุติธ รรมของสัญญาซื้ อ เงินตราต่า งประเทศล่วงหน้าคํา นวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ย งชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุน และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษ ทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.49
ล้านบาท และ 0.50 ล้านบาท ตามลําดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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26. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีหนี้ สินบางรายการที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)
7,637
7,637
2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 24)

-

86,535

-

รวม
86,535

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนระหว่างลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อขออนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากกําไรของปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท จํานวนเงิน 43.85 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ ้นละ 0.08 บาท จํานวนเงิ น 31.89 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท จํานวนเงิ นรวม
ทั้งสิ้ น 75.74 ล้านบาท
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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