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&565,(=; <#1[ 653 ก ,*ก(/*8*/*23 &1 ;[%6955,ก-.8./*23103/0&1! )#
/)98ก,>ก() &ก ก&4` 13[%65!5Wกก-.&56[%65 %ก%1;[%6.3ก5.63ก>3
8ก56 <#1-./*23.8.j;)>3 ` 9_3ก[%6ก-./*23.8.j;)8ก56.63ก (TailorMade Flour) /)ก5#56&/*238.[%0 (Novel Products) ;&3.5.63ก% ก%1>38ก56 &ก ก
ก;Z&5,(=;>3&56d_3*X&ก1,+ก.#!5W>3 ` /6 ` ]#6ก?_กก5&]%>3.#
!ก5)%580/>03>& /)51.#.&<11>3^103.0&3 ;&!ก!%&#ก1,+[&ก#!&&3&
%)
ก1,+ก/>03>&
9_3/60` );3 #!&&+,ก <33&-./*23ก3*f 2550 /.0%ก; ( ก*(ก>1
&56/6;0` ก.<.103.0&3 d_3ก1,+ก/>03>&[&3ก.#5!5Wก![%6`
9;1#>1]#6 ,03&6&ก03&565 ,(=; ก[%6กก&6&ก[ [05.63ก>38ก56 #3&4&
[&#6&ก.# ` 3_ ก1,+ก/>03>&<#1/03ก]#6#3 &4
1)
ก1,+#6&5,(=;  ` ก[ 6,*ก(53 ก&1[ 6 )/*8*/*23.<&.d_3
59;?[&ก55,5,(=;>3/*238..03 a ]#6103/0&1! )#/)98ก,>ก() 9_3กh:1
*)ก&5,(=;#8/5,(=;ก-..43/.0ก)&ก.9,# -.=(\)%03ก)&ก-. &9_3-.=(\>4&
,#61ก0&ก03;[%6ก. *X&]*.) GMP, HACCP, ISO 22000 /) HALAL <#1[&ก)&ก
.9,#h:1. 5,(=; ),0กb.103.9,# ,ก a 2 <3!%ก(d4/ก3 /)กb.103 ก9
,ก5&ก(d4*X& Container ;&!5)%505 4& <*.& /)96 !%-.=(\)%03ก)&ก-. )
ก,0กb.103;5)%50& a ;. ]#6/ก0 ก8.& . #8/*23 5)% 4 ,& 1 /)! Baking test (&!
/*23!*X&-.=(\.8ก56 )&!]*[ 6)
9_3ก#8//*23- .161[%6กb[&9&*#=1.0=)
ก? ./3  0& # *X&.6&
2)
ก1,+#6&ก ;&ก3&>1 )&6&ก[ [05.63ก>38ก56*X&!5W /)ก9
8ก56;*)&5,(=;&560.3.5.63ก>38ก56%]0 9_3/-&ก 1/);Z&-.=(\!ก
5)% 1%-.=(\[%0 a ;[%68ก56&56[%6ก% ก%1ก>_4& &ก ก&4 ` [%65!5Wกก
[%6ก%3ก>1 %3 ก03&56[%68ก56/6%ก&56*cW% `
)03h:1. 5,(=;;
. %%.,[%6ก 8ก56/) )#!&& #03&56[%0[%68ก56]0ก& 7 &
3)
ก1,+#6&5 [& 03*g##!&&+,ก ก[ 6ก1,+#6&59*X&ก1,+!5W&3 ก`
;3#!&&+,ก ]0&& .6363^&8ก56[%6>6/>b3; );1#>1[&&5..0]* #61%.,&4  ` _3 !*X&.63
!%&01&56[&5 83[ .08ก56[& 03/ก /)*c ,&]#6*5;[%65 %)ก5,(=;>3&568ก56
]#6
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ก()8ก56/)ก,08ก56*2%1
&3 ก/*23*X&.9,#%ก !*X&.63[ 6[&<33&,.%ก-.%%1*)= d_38ก56/.0)
*)= )&1d4/*23*(<*.&/.ก.03ก&>_4&180ก .9,*)35[&ก[ 6 #3&4& ` )-./*23.
8.j;)>3 ` /)-..8.j;).8ก56.63ก (Tailor-Made Flour) ;93.5.63ก
>38ก56% ก%1]#6 <#1ก,08ก56d4/*23<*.&835#*X&#0&1]#6*)(61) 75 >31]#6
]#6/ก0 -86*)กก<33&,.%ก-. )%ก_3!b 8* -.)%# -.>&*c3 /)-.%. 0&/*23
<*.&.!5#*X&#0&1]#661) 25 )*X&-86*)กก ก1101 ]#6/ก0 6&ก 6&>&5,กก4 >&>541
>&&& &# d*/)*03<กe
ก()8ก56>3 ` )9/03ก*X& 3 *)= 5 1) ก,08ก56 3d4&56*X&543 <#1]0ก-8ก
WW)1)1 d_3ก,08ก56ก()&4` )!ก03[&50,#]*[%6.&568ก56/.0)1.63ก3d4
2) ก,08ก56ก-8กWW*X&1]. <#1ก,08ก56*)=&4  ` )ก03[&5]* 0&ก&/.0 )),
[%6 # &05& !&*X&555, 03)1)[# /)[&/.0)#& )*(ก #03ก&61;13[#
/)>334 WW )*(0[# <#1 )ก**,3>68[%6*X&>680,#[%6ก8ก56].) 1 543 /) 3)
ก,08ก56ก-8กWW)1)1 <#1ก,08ก56*)=&4 ` )ก03[&5<#1 # &05&!&*X&
555, 03)1)[# /)[&/.0)#& )*(ก #03ก&61;13[# /)>343WW )*(
0[##61 0&ก& <#1/.0#51ก-8กWW19_3 6 #& /.0ก-8กWW)1)1![%650[ 6 01[&ก%
#ก53&5683>_4&ก ]*9_3=)#ก41 ก9&ก3&83.0 ` _3*#3180 4 #& d_3
#563ก&<115353.9,#>3` <#1- 0& `#0&1#>1>38ก56/.0)*)=180 *)(
61) 78 61) 5 /)61) 17 .!#
ก,08ก56*2%1>3/03]#6 3 *)= ]#6/ก0 1) <33&,.%ก>&#[%W0 ]#6/ก0 <33&
,.%ก-.)%!b 8* -.)%# -.>&*c3 /)-.%. 2) -86>103%1*c1[%W0 /) 3) -86[ 6
/*23>&#ก3/)10 (SME)  ` ก[%65#.[&ก !)50&56*)( 15  60 & d_3>_4&180ก8ก56/.0)
*)= <#1;4&ก,08ก56>3 ` <#10&[%W0 )180 (ก,3;%&5 /)>.*(\ ]*9_3/9=5
.)&ก
&<11กก!%&#5
/*23` !%&01%1*)=<#1/1ก*X&/*23*(<*.&83/)<*.&.! /)[&/*23
*(<*.&839/03]#6%1 &# ]#6/ก0 /*23)%ก _3!b 8* /*23)%# /*23>&*c3 /)/*23%.
0&/*23*(<*.&.!*X&/*23 !;ก/*23&ก*)35 ก. 56ก d* /)*03<กe ก5,(. 
/.ก.03ก& _3-.0.6&,&ก-.>3/*23![%65>1&56/.0)*)=/.ก.03ก& 9_3 ` .635!&_39_3
ก,08ก56d4&56 ก` 0*X&,.%ก<33&>&#[%W0%*X&,.%ก<33&>&#ก3/)bก
 ` 3_ &<11[&กก!%&#5/*23[&ก().6&,&[&ก-.ก#61.ก!].5()กก%]#6
ก!%&#]6 <#1 ); (5>1&56>3-8*6 )กก1& *)ก#61 d_3[&ก.435>1#3ก0.63]0ก&5
>1` / 63กกก56=1[&]6
ก !%&01/) 033ก # ! %&01
ก()ก>1>3 ` )&6&ก>1.3[%6/ก08ก56 <#18ก56 )3&56*X&b.<#1กก!%&#5
03%&6*X&)1)4& a /)` )11 #03[%68ก56.8ก56.63ก.5. ก3]6<#1ก !)3&43/
ก[%65#.3ก56 /)/3&# [&ก>1.3#3ก0 ` 3&>1>33 <#1 )&6&ก,3;/)
*(\*X&%ก *c ,&  ` 3&>1 !&& 4 5& #8/8ก56ก0 250 1 d_3;&ก3&>1*)ก(5
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 1 W/) !&W[&#6&ก>1 <#1!%&6.#.0/)*)&3&[&ก>1กก,08ก56*2%1 <#1j;)ก,0-856 6
03%1*c )*X& 033[&ก # !%&01&56;[%6&56ก) 19_3-86 <=51039_3/)*)+=;
* , ก
=),.%ก-.>6/)/*23[&.#<ก
>6*X&+W; &#%&_35!5W<#1*) ก0&[%W0[&%1 a *<ก  0& *1,<* *
ก%&/)[.6 *.1 /)*) ก[&=8=5 1ก*X&0&[%W0 )&1<=5กก0% &#&
/)#6 15* 1&/*3>3 35<ก _ 30 3-.0  ;v.ก ก< =5>3-865 &*X & ! &&ก <#1% &< =5
-.=(\-. ก/*23ก13>_4& 9_3ก&!/*23]*[ 6*X&%.#61 /%03;)*8ก>6!5W
]#6/ก0 %^ก /5&# .1 ก,0*)?18 /) & ก>68>335ก%/)ก./%03%*)  .
(Food and Agricultural Organization of the United Nations % kFOAl) *) !#&;v=5 2555 --.>643
<ก[&*f 2553/2554 0ก 655.6 6&.& /)]#6*;>_4&*X& 700.0 6&.&[&*f 2554/2555 ;>_4&10ก61) 6.8
<#10&[%W0 ); ก*)?[&ก,0 CIS ]#6/ก0 5d59& d1 /)185& <#15#0*)?%0&4 )--.
;>_4&ก%3 ก*f 2553 *)=)/%63/63/)/&<&6![%65>6*.#3.0]* 43&4 FOA ]#6
5#ก(0*f 2555/2556 --.>6 )#3% 675.1 6&.& 5#*X&.#361) 3.6 <#1 FAO 5#ก(0
-- . >6  )#3 ก*f 2554/2555 & 3 ก=)ก?%&1b &[&;4& ;)*8 ก%1;4&  [&/91,< *
<#1j;)hc3.)&กd_3=8ก?1!/10ก05#ก(]6 *)กก*)?<ก<5[&/9*/ก%&13
*)*cW%5/%63/63103.0&3 &ก ก&4[&/9*d1.&ก3135#ก(0 )]#6-ก) ก=;
ก?/%63/63103.0&39_3v#8กbก1103]กb.*)?*X&-8603ก>6ก,#[&<ก]#6/ก0%^ก
%=;1,<* .1 /5&# 5d59& %;&+^d1 /)185&
# #"0!  12(32  2 2 -3  45(2 6 2554/2555  2555/2556
0!  1

2 2 
6 2554/2555
(. )

2 2 
6 2555/2556
(/ก)


%=;1,<*

2 .#
 

137.9

135.0

-2.1

117.9

115.5

-2.0

&#1

86.9

88.3

1.6

%^ก

54.4

59.0

8.5

d1

56.2

56.8

1.1

.1

29.5

26.0

-11.9

/5&#

25.3

26.1

3.2

*ก9&

24.3

24.0

-1.2

.,ก

21.8

19.4

-11.0

185&

22.3

14.0

-37.2

& (Mainland)
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2 2 
6 2554/2555
(. )

2 2 
6 2555/2556
(/ก)

2 .#

5d59&

22.7

14.5

-36.1

%0&

14.0

13.5

-3.6

 &.&0

13.4

13.0

-3.0

1*.

8.4

8.5

1.2

,dก9&

6.4

6.5

1.6

58.6

55.0

-6.1

700.0

675.1

-3.6

& a
2 2 - #)#< ก

 : Food Outlook May 2555 >3 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations %5()กก; ?^ก ก.35ก
%/)ก.)

>6*X&&56<=5=(\กก!%&#5d4>1[&.#03%&6[&%^ก -0&.#>6
5-&-&50&>63&61<#1)#5633>6 Hard Red Winter (kHRWl) 83,#]0ก& 220 %1W%^.0.& 1ก6&
[& 03*f 2550/51 5>6;,0383>_4&*X&*).ก(d_3;83>_4&9_3 450 %1W%^.0.& <#1%.,%ก กก
*1&/*3>3=)ก?-![%6;4&;)*8ก[&%1=8=5>3<ก*)=1/639_3*)?-86-.1[%W0
]#6/ก0 .1 %^ก 185& /)%=;1,<* /)*)กกก.ก%&]**8ก; &]#65&1/)
-ก!]83ก0 <#1j;); [&ก,0;33&#/&  0& 9%3 >6<;# _3![%6*(>6>680.#&613 03-
[%6.b5>#/5& ]0#563ก5.63ก<=5 103]กb.%3 ก*f 2550/2551 5>6]#6*#3 &
% 150 %1W%^.0.& 03]. 2 >3*f 2553 ก0& )*;>_4&]**X& 360 %1W%^.0.& [& 03].
,#61>3*f#1ก& d_3*X&- ก*(>6#3.ก0]6/6 *c ,&5>6 ( 4&#&กกก5
2555 *.83>_4&180*)( 346 %1W%^.0.&
ก/#35>6*)= Hard Red Winter, US [& 03กก5 2545  กก5 2555

 : USDA Market News; http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=120
>68 ( & 14 3%5 2555
%&01 : %1W%^.0.ก.&
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103]กb.=),.%ก>6<ก ( *c ,& %3 ก*f 2554/2555 .ก<=5>6*.
83>_4&ก &3 ก=5%.ก[ 6>6;>_4&*X&;? FOA ]#65#ก(]60[&*f 2555/56 *(ก[ 6
>643%# )180 686 6&.& #3 ก*f 2554/2555 61) 0.6 /.0139083ก050j1*(ก[ 6>6[&
10 *f /)[&0&>3=5ก<=5 FOA 5#ก(0[&*f 2555/2556 )*(ก<=5>6839_3 475 6&.&
;>_4&61) 0.4 1ก*f 2554/2555 !%=5%. 5#ก(0 )*(ก[ 6>6*)( 134 6&
.& [&*f 2555/2556 #3 ก*f 2554/2555 61) 3.7 <#1%.,%ก![%6=5%..#3&3 ก5>6
/)5>6<;#ก/>03>&ก&83 9_3,*&>3>6<;#&. ![%6*(ก[ 6>6[&=5%.
*.#3180=)*ก.
=),.%ก-./*23[&*)?]1
*c ,  & 5&]1 5 5,6& 51ก  - . = ( \ ก/*2 3   *X & 10  3# ]0 0  )*X & >&*c 3 )% ก_ 3 !  b 8 *
-.=(\ก.03 a  0& 56ก 5,6กก4 ก. ![%6,.%ก-.=(\ ก/*23[&*)?]1/&<&6.<.
103.0&3<#1j;).43/.0 03%3*f 2542 .ก>11.>3.#j1*)(61) 10  15 .0*f d_3*c 1
+;.0ก>11.>3.#-.=(\ ก/*235 ก>11.>3*) ก 50&1ก<=5%/.)&.ก
ก>_4& /)=)?^ก 103]กb.*)?]113&0*X&*)?.ก<=5/*23180[&ก(\.![&
=8=5 1 <#1.ก<=5j1;1361) 10 ก<ก.05&.0*f0&4& [&>()ก<=5>3*) ก43<ก
j1 67.5 ก<ก.0*f /)/9*)? LIFDC (Low Income Food Deficit Countries) 13.ก<=5j1180 50.4
ก<ก.0*f (>68 ก Food Outlook May 2555 >3 FAO) &ก กก&!-.=(\ ก/*23<=5/6139
&!]*[ 6[&,.%ก%.&4!#61 0&ก& <#1>6/)/*23&!>6 2 [& 3 )&!-.-.=(\;
ก<=5 0&%ก 1 [& 3 )[ 6[&ก-.%.&4! ]#6/ก0 ก,63 * *X&.6&
.9,#%ก[&ก-./*23 5 >6 d_3*X&+W;  W.<.]#6#[&=;/#6ก?1b&/)
]09*8ก]#6[&*)? *)?]1 _3 !*X&.63ก&!>6 ก.03*)? <#1*)?]19&!>6]#643[&
8*>3>6/)/*23 <#1>6/)/*23&!>6 ก/.0)*)? )5,(./.ก.03ก& <#1*ก.>6
/03]#6 2 !;ก ]#6/ก0 >6b#/>b3 (Hard Wheat) /)>6b#0& (Soft Wheat) d_3/*23]#6 ก>6b#/>b3 )<*.&
83[&>()/*23]#6 ก>6b#0& )<*.&.! #3&4&-86*)กก.63!ก5)%5,(=;>3>6ก0&0
5%) )&!/*8**X&-.=(\*)=[#;301.0ก3d4 >6*)?]13d4*X&*) ! ]#6/ก0
- Hard Wheat ก%^ก ]#6/ก0 Dark Northern Spring (kDNSl) /) Hard Red Winter (kHRWl)
- Soft Wheat ก%^ก ]#6/ก0 Western White /) ก.1 ]#6/ก0 Australian Standard White
*)?]1ก&!>6>6 ก*)?%^ก/).1*X&%ก 33*X&/5&# /)
30&&!>6 ก*)?=1[&*d1#61 0&ก& /.0*X&#0&&611ก1#3d4 ก%^ก/)
.1 <#15>1>698กก!%&#<#1 Grain Exchange [&%^ก 9./%03/)*(ก&!>6>6
>3*)?]1[& 03 5 *f-0&.43/.0*f 2551 &9_3*f 2555 *X&#3&4
%&01 : .&
 1

6 2551

6 2552

6 2553

6 2554

6 2555

%^ก

346,348

497,180

529,520

422,904

477,233

.1

277,202

406,191

438,703

642,451

1,381,790
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  2555

6 2551

6 2552

6 2553

6 2554

6 2555

70,669

163,109

138,998

310,349

198,636

-

7,132

62,837

-

245,308

1,991

-

6,360

6,360

0

&#1

3

-

0.02

41,584

267,267

*ก9&

-

-

-

-

7,387

d1

-

30

117,757

2,552

2,939

d

-

-

108,024

-

0

h3?

46

-

66,020

-

0

.,ก

-

-

56,250

-

0

3กv

-

-

53,100

-

0

].6%&

-

-

999.5

-

0

& a

14

0.02

0.01

4.9

204



696,273

1,074,642

1,579,102

1,426,204

2,580,764

185&
&

 : ก?,กก

&ก กก&!>6[&8*>6/6*)?]1ก&!>6/*23#61 0&ก&<#1/%03&!>6/*23!5W
>3]1]#6/ก0 & W*,:& 35<* /)g**g& <#19.ก&!>6!%.#ก&!>6/*23[&*)?]1.43/.0*f
2551 &9_3*f 2555 *X&#3&4
%&01 : .&
 1
&

6 2551

6 2552

6 2553

6 2554

6 2555

38,117

21,764

35,367

32,006

23,213

35<*

16,485

10,691

18,432

16,746

14,446

W*,:&

10,207

14,567

18,991

15,375

17,081

g**g&

15,925

11,002

11,002

15,919

13,812

.,ก

15,928

28,717

28,716

35,973

51,601

3,340

2,817

14,736

28,234

49,699

.1

10,246

4,387

4,341

6,421

5,353

?3ก

20,521

3,90

16,329

28,148

16,337

d1

2,932

3,447

2,562

1,906

2,262

44

45

7,755

22

0

1#&

&<#&d1
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6 2551

  2555
6 2552

6 2553

6 2554

6 2555

<&1

229

6,449

21,229

14,105

16,124

11

1,122

478

515

547

0

ก%[.6

642

1,869

2,097

1,913

1,796

5,782

2,916

6,028

14,636

3,329

141,520

113,052

173,107

211,952

215,053

& a

 : ก?,กก

ก&!>6>6>3*)?]1 0&[%W0 )&!>6>6;&!-.% <#1%ก a ) ก 3 *)?
]#6/ก0 %^ก .1 /)/5&# #3&4&; (.>ก&!>6>6 ก 3 *)? /).>ก&!>6
/*23[& 03*f 2552  2555 );0.ก[ 6/*23<#113ก.<.>_4&103.0&3<#1*;>_4&61) 38,
61) 10 61) 24 /)61) 41 .!# <#15!&( ก.ก/*8* ก>6 1 .&9/**X&/*23]#6
750 ก<ก
[&0&>3ก,#%&,& ก=5^!%,.%ก>6/)/*23 )*X&[&ก()ก1ก6&ก1ก
กb=ก>>6>6/)ก#;ก#.=&!>6/*23[&*f 2548 &ก ก&4 )*X&ก5,653[&0&>3
-86<=5กก0]00 )*X&กก!%&#[%6/*23*X&&5655,>3กก56=1[&%ก-.&56[%65,(=;
.3..^&>3ก)3+(,> &ก ก&4*)?]113]#6ก!>6.ก3ก ก>.ก56d1&
(AFTA) d_3-![%6.63ก#=&!>6>3/*23%61) 0 <#1-35[ 6.43/.0*f 2553 *X&.6&]* ![%6
ก/>03>&#6&583>_4&/)03-ก).0-86*)กก<33&/*23.63;Z&5,(=;&56/)ก[%6*X&
;[ >38ก56[&>().63ก)#5%)#61 0&ก&
=)ก/>03>&
,.%ก-./*23[&*)?]1#!&&กก0 40 *f <#1/ก-86-. 4 1 ]#6/ก0  .
18]&.b# (UFM) *X& #)1&[&.#%ก;1/%03*)?]1.43/.0*f 2521 /)]#6>9&%,6& กก
*X&%ก;1 #)1& (Delisting) /6.43/.0*f 2553  /%3%ก !ก#  156/*23 !ก#
 ,.%ก/*23>6]1 .0%3 ก*f ;.?. 2534 *X&.6&-86-.;>_4&ก 4 1 ]#6/ก0  3กก
  !ก#  & & d 3 !ก#  5  !ก# /)  W<=5=(\%.
!ก# (-.;[ 6413ก,63<#1j;)) <#1>63.6& 3 -./*23;ก<=5>3&,1 *X&ก0,&ก
.03*)?/)]#65 01%3#6&5&5ก-. d_3[&ก>680,.%กก-./*23[&*)?
]1!%&ก3,&1[%0 _3 !]#6]0301&ก 103]กb.[&*c ,&ก,0<33&-./*23[&*)?]143%#
10  (#61) <#1/.0)<33&ก!3ก-.180)%03 250  1,000 .&.0&
=)ก/>03>&>3-86*)กก[&,.%ก-./*23[&*)?0&[%W0 )&6&ก/>03>&ก&[&/30
>35,(=;/)ก[%6ก %ก*X&-86*)กก1[%0 )&6&ก[ 6ก1,+5*X&%ก &ก กก/>03>&=1[&
,.%ก#6 1ก&/6-86*)กก13.63ก#!&&+, ก />03>&ก -86*)กก &!>6/*23!b 8* ก
.03*)?#61&3 กก0&*f 2548 *)?]1กก!%&#;ก#.=>>6>3/*23[&.839_361) 40 3_
![%6,.%ก-./*23]#6ก5,653 /.0%3 ก]1.63*i..;&+)ก(>6.ก3ก ก>.ก56
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d1& (AFTA) 43ก!WW FTA ก3*)? ]#6/ก0 &#1 .1 -![%6*f 2548 ]1]#6#
.=>>6%;1361) 5.0 /).6&*f 2553 .=>>6/*23 กก,0*)?d1&]#6#%61) 0
![%6ก&!>6/*23ก>_4&<#1*f 2552 ก0&#.=*)?]1&!>6/*23 !&& 113,052 .& .0*f 2553
*;>_4&*X& 173,107 .& *;>_4&61) 53 /);>_4&ก[&*f 2554 ก*)(61) 22 <#19/1ก*X&ก
&!>6>3/.0)*)?]#6#3&4
Fก -3 G#  4.#6 2554 FH#6 2555
%&01 : .&
 1

6 2554

6 2555

.,ก

35,973

51,601

&

32,006

23,213

1#&

28,234

49,699

?3ก

28,148

16,337

35<*

16,746

14,446

g**g&

15,919

13,812

W*,:&

15,375

17,081

<&1

14,105

16,124

.1

6,421

5,353

d1

1,906

2,262

ก%[.6

1,913

1,796

& a

5,379

3,329

202,125

215,053


 : ก?,กก

%ก; ( ก9.*(ก&!>6/*23[& 03 2 *f-0&*;>_4&/.0ก&!>6/*23>6#61[&
/30>3ก55,5,(=;&3 ก.63[ 6)1)[&ก>&03 513 ก5 4& /)# /3![%65,(=;/*23
]0*X&]*.8ก56.63ก]#6 !%` ]#6-ก) กก&!>6#3ก0]0ก&ก&3 ก*X&ก,08ก565&
)ก,0ก>3` <#10&[%W0ก,0-86*)กก&!>6/*233 )]0&6&ก[ 6/*235,(=;!%ก-.
_3]0[ 0ก,08ก56*2%1>3` 103]กb. ` /-&3&[&ก[&ก% #ก[&3#3ก0#3&4
- ก&6&5,(=;>3&56 ` ),03&6&-.&56]03**& d_3 &.1.0ก<=5]#6 /)
[%65!5W.05.63ก>38ก56 <#1` )-.&56.8.j;) (Tailor-Made Flour) ;[%6
.3.5.63ก>38ก56 /)>11ก,08ก56[%65%ก%1ก>_4&
- กก%3ก>1 8ก56d4&56 ก` )ก. 5,(=;,ก543ก0& #03 /)%ก
ก631&ก1ก5,(=;>3/*23 ` )03#!&&ก/ก6]>[%68ก56103#b]0ก& 7 &
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*(ก3d4 [&ก3d4/*23 ก.03*)? ).633d4[&*(ก a /) !*X&.63[ 63&
!  &&ก[&ก 3 d4  9_ 3   9&  ; 1 3;[&ก3  *  (/*2 3    3 d4  d_ 3 )%)ก 
-86*)กก1[%W00&4& %ก*X&-86*)ก1101[&*)? )>6 !ก#[&39& #กb b#3&
[ 6[&ก #d4 #3&4&ก3d4ก` [%651#%1,0&ก8ก56]#6กก043[&/30*(/)9&
#กb ![%68ก5693d4]#6[&*(.63ก]#6

ก2 */I ก
กF,
.9,#%ก[&ก-./*235>6 d_3*X&.9,# ).63&!>6 ก.03*)?43%# <#1/%03.9,#
%ก>3 ก*)?%^ก/).1 d_3433/%039*X&/%03;)*8ก/)03ก>6[%W0
,#>3<ก ` ก3d4.9,# ก%^ก*X&0&[%W0<#1d4/ก3 (Bulk) d_3)1)[&ก #d4
)180[& 03v#8กbก1--.*)(#&&5/)#&ก&11&>3,ก*f /) ก.1*X&/.865&&&
<#1 ) #d4j1*)(#&) 3  4 543>_4&180ก*(5.63ก[&/.0) 03 >6` [ 6[&ก-. 2
*)= ]#6/ก0 >6b#/>b3 (Hard Wheat) /) >6b#0& (Soft Wheat) /*23! ก>6b#/>b3ก )<*.&[&
#0&83*)(61) 13  15 5,(.&4%&1 ก )&!]*[ 6!)%ก_3!b 8* )%# >&*c3 /)%
. /%03&!>65%^ก [&>()/*23! ก>6b#0& )<*.&.!ก061) 10  11 )5
%&1&61 /)ก()&4&,0 0&[%W0 )&!]*-.56ก d* *03<กe /)5,กก4 <#1/%03&!>6 ก.1
!%ก% #ก.9,# ` ]0&<11[&กกb3ก!] ก.9,# /)]0ก% #ก.9,#
[&ก()ก>6!WW futures &3 กก.435>1/*23 )*>_4&3.5.6&,&>6 d_38ก56>6[ # !%
>4&.&ก #d4>6 ก.03*)? )*X&กd4<#1-0& Trader [&.03*)? <#1[ 65633 ก5d4>1
&5603%&6 Grain Exchange Market %^ก 5` d40&[%W0 )*X&/ C&F d_3-86>1 )%&6
#%>&03 ก.03*)? &9_3*)?]1 0&` )-# 50&56/)50*)ก&=1 %ก&56ก#5
1%1)%033 ` )]#6 # 1 กก!*)ก&=1]6 43&4 ` ก55,5,(=;>3>6*X&
.9,#%ก>3` <#1&!>6>6 ก.03*)?/6 )ก!ก. 5,(=;>3>6<#1ก,0
. กh:1*)ก&5,(=; (Quality Assurance) >3` ,ก543;[%6&[ 0&563d45,(=;#/)*X&]*.
.^&
[&ก% #ก.9,#%0&4 <#1+&1*i.>3+,ก <3<0/*23 ` )%5353]0[%6ก& 4 6 #& ;)96`.1.9,#]6&&ก0&4& ` ).6&,&/)>61*1103ก  0& ` ).63/ก
=).6&,&3ก3&&![ 6[&ก #%.9,# &ก ก&45>6[&.#<กก*1&/*31,0.#
96` #.1.9,#]6กก&]* ` )513[&ก(5*.#3![%61*1580/>03]#6103]กb
.[&ก #d4>6 ก%^ก ).63d4/ก3 <#1>&03-0&>&#[%W0d_3 !*X& ).633d4[&
*)(ก ` _3.63%/&3[&ก% #ก.9,#%0&4]0[%6180[&5353&&ก&]* ;*X&ก#5
13#3]#6ก0/6 [&3 03` _35 !*X& ).63>1.9,#30&[%6กก,08ก56[&,.%ก%
.5 !*X&.63d4.9,#180/6;*X&ก%5353]0[%6ก& 4 - 6 #&..^&3]6 &ก ก&4
13*X&ก63;&+.3+,ก [&0&>3<33&%. !*X& ).63d4>6]*413.;.
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กก2 
` ก3/-&ก-.[%6#563ก/-&ก>1/)ก*11ก-.-.]#6 3ก5
.63ก&56>3h:1>10*X&]*./-&3&]#6ก!%&#]6;[%6ก55,ก-.*X&]*103*)+=; 9_3
ก #!*)(ก3/-&5.63ก[ 6&56  0& >6 ;#,5 *X&.6& ]603%&6[%6#563ก
/-&ก-./).^&ก!%&#
` ]#6[%65!5Wกก)&ก-.*X&103ก&3 ก&56>3` *X&&56;ก<=5
.631_#%ก5)#*X&!5W <#1[&)%03ก-. )ก,0. 5,(=;>3&56 กh:1*)ก&5,(=;
/)ก #.43%&013&. >3h:1-.3;. &56)%03-.ก0&ก , 9_3ก. 
5,(=;>3&56,กa 2 <3<#1h:1*)ก&5,(=; /)%ก;0&56]0]#6.^& )ก5)%;%%.,
/)**,3/ก6]>.0]*
&ก ก&4 ` 13]#6ก[ 65<&<1&1!%ก-./*23*X&53 ก>31%6 8
(Buhler) ก*)?.d/&# /)ก #3/-&ก.  b5d0!,353 ก180*X&*) ! 9_3ก #!
>4&.&ก-.[&/.0)0&3&]6103)1#;[%6*X&]*.) GMP/HACCP <#1ก)&ก-./*23
9,*]#643%# 4 >4&.&%กa #3&4
1) ก161>6 (SILO) *X&ก)&ก!13>6 ก]d<%ก]6]d<3;.1]6!%ก!
5)#/)*=;5 4&>3>6[%6%).0ก)&ก-./*23.0]* ` ]d<
43%# 11 ]d< <#1/03*X&]d<>&#[%W0 8 ]d<5 ,]d<) 2,500 .& /)]d<>&#bก 3 ]d<
5 ,]d<) 300 .& !% ,>63&!>6
2) ก!5)#b#>6 (Wheat Cleaning) *X&>4&.&ก!5)# *=;5 4& /))1)
ก%ก>6;[%6%).0ก&!]*<0/*23 <#1&!b#>6-0&53. <%) 5#/1ก?
h,:&*ก>6 h,:&1 3 %& !ก5#/1กb#>6%กก43%# /6&!]*>#-b# /)>6*1&4!;
*=;5 4&[%6b#>6#8#d&4! &%#;[%6>60&.%)กก&!]*<0 b#>6 )-0&
>4&.&ก!5)#/)*5 4&43%# 2 543 )1)ก!5)#/)*5 4& )
/.ก.03ก&/6/.0*)=>3b#>6 %ก*X&b#>6//>b3.63[ 6[&ก)&ก!5)#
b#>6*)( 42 <3.0>6 100 .& [&>()b#>6/0&[ 6*)( 30 <3.0>6 100 .&
3) ก<0/*23 (Milling) ก&!>6-0&ก!5)#/6-0&53>#-b#/). <%)
#61/0%bกก543%&_3;*23ก&?%bก*&*& .0-0&>4&.&ก# <#1 )!ก#43%# 2 543 <#1
ก# ,#/ก*X&ก#;[%6>6/1กก ก*กb#>6 >6/.ก )-0&.)/ก3;0&0&)1#
/)>6# ,#3[%6ก1*X&/*23 [&0&-0&.)/ก30&/6ก()%1 )03]*#ก8กก43ก &ก0
)]#6>&#.63ก --.]#6 )*X&/*23/)!>65#*X&#0&61) 75 /) 25 .!# d_3 )กb/1ก
]d<ก& <#1/*23<0b  ,3]d<<#1/1ก.1;&+,>3>6
4) ก-/) , (Blending and Packing) ก&!/*23 ก]d<-.]#6<#1/03*X&/.0)1;&+,-ก&
.8.8ก563d4]6 %3 ก&4& )!ก0&/*23;[%6/&0[ 0/*23]0? *&ก0& )&!]* ,3
9,3>&# 22.5 ก<ก /)ก0&&!]* #กb[&53&56 )-0&ก#ก <%)ก543
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)1)[&ก-./*23[%6;6 !%&01!%>6b#/>b3/)b#0&180*)( 9.5 & /) 9.0 &
.0>6 100 .& .!# *c ,&` 1ก-. 1 1ก-. <#19 )-.]#6#&53 ก.# 24
<3/03*X& 3 ก) <#1[&/.0)543 )9-.j;)/.0)1;&+, ก!3ก-.83,#180 250 .&>6.0& <#1
.ก[ 6ก!3ก-.[& 03*f 2552 9_3*f 2555 0ก 61) 90.8 61) 82.6 61) 67.0 /)61) 84.30 .!#
<#1.ก[ 6ก!3-.[& 03*f 2553 /)*f 2554 .#3&3 ก*X& 03--.>6[&.#*(#3
;)*)*cW%=;ก?[&/%03;)*8ก>6%ก>3<ก _3![%65>6*;83>_4&ก #61%.,&4
` _3.63*ก1,+[&ก-./)ก !%&01&56<#1&6&-./*23[%6.ก!]83/&ก-.[&*(
ก/.0]#6.ก!].! #61%.,&4 _3![%6.ก-.>3` #3 /.0103]กb.[&*f 2555 -0&` 
.ก[ 6ก!3ก-.;>_4&j118061) 84.30
ก2  G#  
ก!3ก-. (.&/&)
*(ก-..b (.&)*
*(ก-. 3 (.&)
ก[ 6ก!3ก-. (%)
.; (#3) >3*(ก-.
(%)

6 2552

6 2553

250
78,000
70,813
90.8
+14.5

250
78,000
64,408
82.6
-9.0

6 2554
250
78,000
52,264
67.0
-18.9

6 2555
250
78,000
65,754
84.30
+25.82

%1%., : * !&&&-.5# ก 26 &.0#&

2 ก. !#  3 
-ก).03/#6]0&3 ก[ 65<&<1ก-.&1*X&ก)&ก-./*g# _3]0h,:&/*23
,23ก) 1ก]*=1&ก )03-ก).0 , &>63 0&ก[ 6&4![&<33& )[ 6;*5 4&>6d_3[&
)%03ก)&ก-.>6 )#8#d&4!43%#![%6<33&]0ก*01&4!1d_3 )03-ก).03/#6 <#1
-0&]0ก#!&&5#ก1ก3/#6
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./0/กก $ก
$" F ก!434กก +,ก
` ;1&9[ 6[&ก*)ก+,ก %ก505 <#1+5!&(/6&.3.1,ก[ 63&
<#1*)(>3;1&*X&)1) 5 - 30 *f>_4&180ก*)=>3;1& <#1 ( & 31 +&5 2554 /) 31
+&5 2555 ;1&>3` 8503W ,+ !&& 351.7 6& /) 332.0 6& .!# 9,*
]#6#3&4

 */ ก/$" 

ก /
ก +J

( .#& ,+ ( 3
)
/ 31 +.. / 31 +..
2554
2555

*2(ก$

5.1.1 5 /)0&**,35*
<33& 1 /%03 /)5!&ก3& 3
4& .43 : 90/9 %80 1 d11]d<
9&&*8: 63;1 .!!<3ก3
!=;)*)/#3
3%#,*ก
5.1.2 53 ก/),*ก(
5.1.3 53.ก/.03/)53[ 6
!&ก3&
5.1.4 1&;%&)
5.1.5 )+(8*<=5

 6 >3
 6>3

244.5
1.7

229.9
1.9

-

 6 >3
 6 >3

8.3
24.6

7.7
23.0

-

5.1.6 &;1)%03ก063

 6>3

5.4

5.5

-

351.7

332.0

 6>3

67.2

64.0
54!*)ก&33&& 
>3`**



) *)+, : * #8:& &1ก&+19# 5.&0%"2&0%.2610; *?5ก TSTE
**.2610; &#8:& *8$%#1ก019)"0%.2610; *>&*#ก20K2L AB20K2ก*?50%"2& 30 @ก TSTE 3?*>&) 1ก01< E89
ก1&*2&กกA.1&ก*2&#.2610; ก89ก1& ก&) 1ก01< 8E 9ก1&019)"03).2610; !"1.*2&กก#."
• )&1$#89ก1&
5
&.0
• * +*+#E##M*8"2+ 01+EN0  *2&ก $ 19&
700
&.0
• *2&*.2ก*ก2&.1O?
15
&.0
• 1OON$9# *2&++5*0= 5)&
800
&.0
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$" !'.
     5  3%1ก56  4 3 %# 12 . & 56  <#1   ` ]#6 1 & #) 1 &5  3%1ก56  ก  !  & ก
53%1ก56 ก;1&3*cWW ก)3;( 1 .43/.0& 27 &5 2555 d_3%ก#!&&กb /6 `
)*X& 6>353%1ก56<#11, 10 *f & ก&1&> #)1&53%1ก56 1)1#>353%1
ก56#3&4
"  "
0! #"ก3 /ก
1. .*c33

*$ 0! #"

 * 3
/*23!b 8*!%!>&*c3
< *(<839_3
61) 50 ,#]*#61[1%
.& /0+., /).6&
&,8)!%-86 ก,>=;

2. .*c3/#3

/*235,(=;;?!%!
>&*c3 %)!%[ 6!>&
*c3 &#.03a  0& >&*c3/d&
>&*c3ก)<%ก >&*c3]0[6
.03a

3. .*c3%3

/*23!%!>&*c3 
5%&1/)1#%1,0&# /*23
&#&4%)!%[ 6!>&*c3
/d& >&*c3[0[6 <#&1.
#& /;4 ;dd0

4. .6&3

/*23!%!)%ก_3
!b 8*

5. .6&%1ก

/*23!%!)%5 ,(=;
#;? !)%# /)% ก1
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  ก ()

"  "
0! #"ก3 /ก
6. .6&%3

  2555
*$ 0! #"

 * 3
/*23!%!)%# %
/-0&ก1

7. .8กก43

/*2 3   &ก*)35  %)
!  %  [ 6 !  >&]#6 % 1 & #
 0 & <#&  <. 5, ก ก4 >&*f 1 )
>&]>0 >& /;&56ก
g d* /)>&#
.03a
/*23%)!%[ 6 !
ก. >&*c3ก >&]>0 
g /;&56ก <#&56ก
>& /)>&#.03a

8. .ก3%&

9. ..6%3*

/*23%)!%[ 6!
d* 56ก 5,กก4 *,1h21 >&
 /5 <  /1<
>&]>0

10. .580<กe

/*23!%!*03<กe

11. .%[

/*23-0&ก+;?![%6
&4/*23>)1#
%)!%[ 6!..56ก
*3556ก :&56ก
/)56ก.03a
/*2 3  < *. & 8 3 !  %  [ 6
!  % .   0 & %ก,6 3
%* %,&> *X&.6&

12. .ก,/#3
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<""ก #,- #4". " .4 
..5()กก 543 3/2555 & 15 &5 2555 ]#6.ก!%&#&<11ก3,&[& 101/)/
% 0>3[&&5. <#1[&&5.`  ก>11>>.ก#!&&+,ก _3 ก #.43
101%0>_4&;*X&ก&&,&ก#!&&+,ก %ก>3` d_3` &<11 )03กก ` >6
]**X&กก>3101%0#3ก0 ;0ก!%&#&<11ก#!&&3&[%6*X&]*[&?3#1ก&/)
4.0ก#!&&+,ก >3ก,0
ก55,#8/101/)0&4& <#10&[%W0 )>6.ก3ก-8603,&  0& ก( ก3,&[&
ก ก056 )ก!%&# !&&กกd_3*X&,55` *X&-86ก!%&#<#1[ 6#0& ก9%,6&*X&ก(\ก!%&#
!&&กก )>6]*55,#8/ !%101 ` )03กก>6]**X&./&กก0ก_3%&_3>3
!&&5()กก43%# %กก#!&&ก-ก).0` 103&1!5W ).63>&,. ก*) ,
กก>3` ก0& /)[&ก(*X&ก>6!1กก1<13ก& ).63-0&ก; (&,. ก5()กก
. ก#61
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1 '.
กก()ก*)ก+,ก >3 ` ก-./) !%&01/*235,(=;[%6]#6&&4 .635!&_39_3*c 1
.03a ก1 )03[%69,.9,*)35/)*2%1>3 .34 ]6]#6 .43/.0ก5#.9,#
5,(=; กกbก.9,# [%6535,(=;ก0&&!>6ก)&ก-. ก55,(5,(=;/*23)%03-.]* &9_3
>4&.&ก #กb/) #03/*23[%68ก56 .# &ก5,(=;ก[%6ก ;[%68ก56ก#5;_3;[ 83,#34 [&
#6&>35,(=;&56/)ก ก*)&*c 1513 )03-ก)[%6]09,*2*)35]#6กb 
5!5W 0&ก& #3&4& ` ]#65)%*c 1513  )ก#>_&4 /)03-ก).0ก#!&&3&[&&5.
]6 #3&4
1  !"#กก$H!#$#, ! ก!"-3 #ก
513 กก;4&กb.9,#]0;13;.0ก#!&&3&
*c ,& ` ]d<>&#bก/)[%W0ก&36 %# 11 ]d< !% #กb.9,# 5>6d_3]d<
 ` 18043%#13;4&]0;13;.0*(.9,#>3 ` [&3 03>6*X& !&&ก _3![%6
 ` 5 !*X&.63 0]d<%<ก#3; ก  ก1 >63 d_3)1)1,WW 0 )>_4& 180ก5 !*X&[&ก
#กb[&/.0) 03 -0&` )!WW 0)1)&4 1,*)( 2 #& 103]กb. `  513
%ก[& 03.63ก 0]d<%<ก#3#3ก0%ก(.63ก 0]d<;/.0ก1>63]09[%6`
 0;4& ]#6![%6ก#-ก).0 ` [&/30ก # %9&กb>6 /)[&/3050[ 6 01;>_4& &3 ก550
 0[&*c , &*X&550 0#1ก&ก[&ก,0[%6 0ก&3
/)*11ก550 0]d<>3
,555=1&ก[&(#1ก&;0550 0]d<.!ก0550 0>3,55=1&ก9_350>&03.63;>_4&
103]กb. -0& ` 515.63ก 0;4& #กb.9,#;/.0]09 0]d< ก  ก1>63]#6 3_
.63> 0;4& ก-86[%6 053&561&d_3` 9#!&&ก 0]d< ก,55=1&ก]#6 <#150[ 6 0150
>&03.03 a ;>_&4 ก#*)( 0.6 6&.0)1) 0 !&& 3 #&.0 1 ]d< d_39*X& !&&]0ก&ก #3&&4
%ก[&&5.` !*X&.63%;4& #กb.9,# ;.` 9 0 ก,55=1&ก]#6 <#1]003-ก)
.0 ` 103&1!5W
2  !"##3ก #
513 ก5-&-&>3.#ก41
( 4& *f 2552 ` .0&%&4&=)#ก41.00&>3-869%,6& 0ก 0.6 0 /) *;>_4& *X&
1.2 0[&*f 2553 %., กก*<5363,& /) 013&*c&-![%6 ` !*X&.63ก863& ก9&ก3&
;>_4& 0&[&*f 2554  ` .0&%&4&=)#ก41.0,&;>_&4 ก*f 2553 *X& 1.4 0 &3 ก` 
กก8613&)1)4& ก9&ก3&;>_&4 ;3d4.9,# /) ( 4&,#*f 2555 .0&%&4&=)#ก41.0
,&]#6*#3% 0.4 0 d_3%.,![%6.0&#3ก0#3  กก ก;,& /) !)5&3&ก861
)1)1 ก9&ก3&]*34 %# *)กกก!]);>_4& ก*f 2554 <#1 ( 31 +&5 2555  ` 3&ก86
1 ก9&ก3&180[&8*>33&ก86)1)4&*)( 220.2 6& /)=)#ก41 01 !&& 19.2 6& <#1
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.#ก415# 633 ก.#ก41*X&/1.
d_3%กก*.#ก413&ก86>_4&1003-ก).0
 ` ![%6=)#ก41; >_4& 03-.0-ก#!&&3&![%6ก!]>3` #3 9_3 ![%6-./&.0
-869%,6&#3#61 103]กb. ` ]#6ก%513 ก.#ก41 <#1ก #3&ก861 *X&.#ก41
53/)1.[%6%)/).#./&<&6>3.#ก14 103!
513 ก5-&-&>3./ก*1&3&..03*)?
[&ก#!&&+,ก -./) !%&01/*23 .9,#%ก!5W 5 >6d_3*X&.9,#. 63&!>6 ก
.03*)?
d_3ก !)3& )[ 63&ก,%1W%^*X&%ก[&>()&5643%#`
-. ) !%&01
=1[&*)? d_3ก#!&&+,ก #3ก0 03-[%6 ` ]#6-ก) ก5-&-&>3./ก*1&
ก#>_4& %ก503&0&5031ก503&%1W%^ )![%6.6&,&>3 ` ; 83>_4& /.0[&>()#1ก&
%ก503&/>b350>_4&1ก503&%1W%^ )![%6.6&,&>3 ` #.!3 #3&4& ;#5-&-&>3
./ก*1&  ` _3]#6ก !+,ก3ก3&<#1ก 3d4./ก*1&.ก,3&[&ก&!>6-.=(\
ก.03*)?03%&6 (Fixed Forward Exchange Rate) ;*23ก&5-&-&>3./ก*1& 03-ก).0
-ก#!&&3&>3 ` 9_3 ` ]0&<11กb3ก!] ก./ก*1& ก!WW 3d4./ก*1&
03%&6&4& )180[&#,1;&  5>3-86%>3` d_3[&ก!WW#3ก003-[%6 ` %.6&,&
]0[%65-&-&ก&ก/).6&,&03%&6]#6 43 &4 [& 03-ก#!&&3&-0& ` 13]0]#6-ก)
ก5-&-&>3./ก*1&103&1!5W&3 ก[& 03*f 2552 9_3*f 2554 /) *f 2555 ` ก!] ก.
/ก*1& !&& 1.7 6& 4.3 6& 2.3 6& /) 2.5 6& .!# 103]กb# ก!WW03%&6
-0&]#6*)ก&0 ` )9% #ก[%6ก!] ก./ก*1&.0& 3]#6ก, *f &3 ก>_&4 180ก5
-&-&>3./ก*1&[&>()!WW03%&6
3  !"#4กก +,ก
513 กก #%.9,# [%6.3ก*(/)5,(=;.6 3ก
.9,#%ก[&ก-./*23 5 >6 d_3*X&+W;  W.<.]#6#[&=;/#6ก?1b& d_3
*)?]1]09;)*8ก]#6 _3 !*X&.63ก&!>6>6 ก.03*)?43%# *)?* 8ก/) !%&01>6
 ]#6/ก0 %^ก .1 /5&# & &#1  &.&0 /)ก%1*)?[&1,<* <#15,(=;>3>6
)5/.ก.03ก&[&/.0)/%03;)*8ก !% ` )กd4>6 ก*)?%^ก/).1
*X&%ก&3 ก>650<*.& %)กก-.&56>3 ` %ก ` ]09 #%>6[%6.3.
*(ก-./).3.5,(=;.63ก]#6 03-ก).01]#6>3` #3 51ก#/6.1 d_3
*)=)ก?/%63/63![%6--.ก&61  ` )ก#513 กก]0.9,#;13;!%-.&56
03[%6ก 8ก56]#6 103]กb. ` ]#6!>6.ก3d4>103%&6ก-8656.9,# [&ก #%>65,(=;/)
*(.` .63ก ก433*)?/6 9_3ก ` &<11ก55,/)ก)#.9,#53
53[%6*(;13;.0/-&ก-./) !%&01;*23ก&ก>#/5&.9,# /6 &ก ก&4 กก*c ,& %1
*)?[&<ก *X&/%03;)*8ก/)-.>6]#6 ` _39%&]*&!>6>6 ก*)?& ]#6  &0
/5&# *)?[&/9ก[.6 &%&#1 9_3/65,(=;>3>6 )]010ก>6&!>6 ก
%^ก/).1 /.0 ` 9&!>6-.<0*X&/*23/)-8.[%6%)ก5.63ก>38ก56]#6
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513 กก-&-&>35>6
>6*X&&56<=5=(\*)=%&_3.#d4>103%&6 (Grain Exchange) [&%^ก d_3.6&,&%ก
>3` 5 >6 5#*X&.0&*)(61) 90 >3.6&,&>1 d_3[&ก #d4>6>3` ) #d4
%ก a *f)*)( 2 543 [&#&&5/)#&ก&11& d_3 [&/.0)543 #d4 *(ก*)( 20,000 .& 5
>6 #d4 534 %&_3 a  [ 6!%ก-.&56]*9_3 4 - 6 #& %ก5>6ก*1&/*3 )03-[%6
.6&,&>3 ` 5-&-&/)03-ก).0-ก!]>3 ` &3 ก` ]09*5>1/*23
[%6ก8ก56]#6& 43%#& 3 ก>6*X&%&_3[&&5655,>3กก56=1[& %ก.63ก*5 !%&01
.63/ 63.0กก56=1[&ก0& 103]กb# ` ก%513;#-ก) ก5-&-&>35>6
]#6<#1/-&กก.#.03*)?.#./&<&65>6[&.#<ก103.0&3 /)[& 035>6>_4&
83กa  ` ) #d4[%6;13;ก5.63ก-./) !%&010&4& 9_313ก #ก*23ก&513#6&
5-&-&>35#61ก # d403%&6[%6%)ก/&<&6>35/)13ก% #ก.6&,&<#1ก 3
d4./ก*1&03%&6;#5-&-&>3.6&,& ก#>_4&]#6 &ก ก&4` ก%513;#
-ก) กก% #ก.6&,&[&0&ก-.<#1/-&ก 1/);Z&-.=(\ (R&D) >3` ]#6
!ก56&56 1103.0&39_3กก[ 6.9,#5.!/.09&!-/)]#6-.=(\5,(=;#3# /)
กก% # ก.6&,&.ก00& 01![%6.ก!]>4&.6&>3 [&)%03*f 2552 9_3*f 2554 ก*
;>_4&103.0&3 ก61) 12.97 *X&61) 18.0 /) 61) 18.2 .!# 103]กb.9_3/60` )+ก
% #ก.]#6ก0]*/6 `กb13]#6 -ก) ก5>6[& 035-&-&83 <#1[&*f 2555
.ก!]>4&.6&>3 ` ]#6*#3%61) 16.1 d_3*X&- ก5-&-&>35>6[& 03-0&
513 ก5-&-&>3.6&,&ก>&03.9,# (5&!4 &)
 ` .63&!>6>6 ก.03*)?<#1[ 6ก>&033 d_350>&03#3ก09*X&0&%&_3>3.6&,&
>6 <#150)3[&ก>&03 )633ก5&4!&[&.#<ก d_3%ก5&4!&*.;83>_&4 )03-[%650
)3**1&.[&.83>_4&#61 0&ก& 9_3%ก5.63ก[ 6ก>&033;ก>_4& ![%6
#&*;50)3]#6 0&ก& d_3.6&,&#3ก0*X&.6&,&180 %&ก55,>3` %กก*.;>_&4
10.6303-ก).0.6&,&>1>3` /)0&![%6-ก!]>3` *#3 103]กb.` ]#6
ก% # ก.6&,&0&50)3 <#1ก&!>6>6[&*(ก,ก>&#[%W0 )![%6.6&,&50>&03
.0%&01#3*)กกก0ก-86*)กก<33&<0/*231&a [&ก&!>6>63,ก!#1ก&
<#1/.0)19&!>6>6]#6.*(.63ก /)139*)%1#.6&,&50>&03]#6กก0ก&!>6>6
<#1!;3;131#1
513`]0]#6!WW*23ก&513 กก*1 &/*35.9,#
[&กd4&56.9,#  ` ]0&<11[&ก!WWd4>103%&6[&8*/>3 forward % futures
contract ;*23ก&513 กก-&-&>35.9,# 103]กb.` )ก*5/*23[%6)6&
5>3>6*1&/*3180 <#1[& 035>6[&.#<ก*.83>_4& ` )*5>1/*23
[%6)6&5*1&/*3!%8ก56]0]#6ก!WWก&]6
/.0!%8ก56!WW]6/6 `
!*X&.63535]6.WW 0&[& 035>6[&.#<ก*.#3 ` !*X&.63ก% # ก
.9,# <#1ก03>1/*23 ]*9_3ก>1>630&[%6กก,08ก56,.%ก%.5
!*X&.63[ >6 6180/6 &ก ก&4 ` 13ก #ก*23ก&513#6&5-&-&>35#61ก # d4[%6
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%)ก/&<&6>35 /)13ก% #ก.6&,&<#1ก 3d4 ./ก*1&03%&6;#5-&-&
>3.6&,& ก#>_&4 ]#6 กก% # ก.6&,&.ก00& 01![%6.ก!]>4&.6&>3[&)%03*f
2552 9_3*f 2554 ก*;>_&4 103.0&3 ก61) 12.97 *X&61) 18.0 /)61) 18.2 .!# 103]กb.
[& 035>65-&-&ก 9_3/60` )+ก% #ก.]#6ก0 ` กb13]#6
-ก) ก5 *1&/*3 <#1[& *f 2555 .ก!]>4&.6&>3` ]#6*#3%61) 16.1 d_3*X&- ก
5-&-&>35>6[& 03-0&
4  !"#ก<""- #*K
513 กก5>1/*23*X&&5655,
[&*f 2552 กก56=1[&]#6*)ก?[%6/*23*X&&5655,<#1-8*6 )กก.63/ 63.6&,&ก-.
.6&,&ก&!>6&56 .6&,&50[ 6 01 5 !%&01 `` [%6/ก0กก56=1[& d_35>1/ 63 )9*X&;#&5>1
83,#` 9 !%&01]#6 #3&4& %ก.6&,&.9,# 583>_4& &ก&;#&5>151/ 63]6 )![%6ก>_4&
5/*23>3-86*)กก!]#61ก/)>#5503.[&ก*5>1/*23 & 3 ก.63/ 63[%6กก56
=1[&ก0&
#61%.,&-4 86*)กก ).63% #ก.6&,&3/)]09-ก=).6&,&ก#>_4&43%#
[%6/ก08ก56 <#1ก*>_4&5]#6& _3![%6ก#513[&/30>3-ก!] #3%ก5.9,#ก*;
83>_4& 103]กb.<#1*ก..6&,&/)5>1ก ).!ก05;#&/ 63]6 /.0%ก.6&,&&56>3` *83>_&4
ก![%6` !*X&.63>*5>1>_4& d_3 )ก/ 36 [%6ก3=5^/)*>_4&5;[%6#563
ก.6&,&ก-.>3,.%ก/);*23ก&*cW%&56>#/5& &ก ก&4` ]#6.)%&ก9_3513 ก
&<11>3^*X&103ก _3]#6ก% #ก43[&/30.&6 ,&/)ก,03&6&-./);Z&&56[%65,(=; /)ก
[%6ก8ก56[%6*X&;[ ;[%69/>03>&ก58/0 >0334 [&/).03*)?]#6 d_3 ก.ก!]>4&.6&- 0&[&
)%03*f 2552 9_3*f 2554 ` .ก!]>4&.6&180 61) 12.97 61) 18.04 /)61) 18.42 .!#
513 กก*g #ก&!>6/*2 3 ก=5^
ก0&*f 2548 *)?]1กก!%&#;ก#.=>>6>3/*23[&.839_361) 40 _3![%6
,.%ก-./*23]#6 ก5,653 /.0%3 ก]1.63*i..;&+)ก(>6.ก3>3 ก>.ก56
d1& (AFTA) 43ก!WW FTA ก3*)? ]#6/ก0 &#1 .1 -![%6*f 2548 ]1.63#.
=>>6%;1361) 5.0 /)#&ก5 2553 .=>>6/*23 กก,0*)?d1&]#6#3%
.61) 0 ![%6ก/>03>&#6&583>_&4 /)ก#ก>>6>3/*23 ![%68ก56 &!>6/*23>63
<#1.3/&กd4 ก<33&-./*23[&*)? d_3 )03-ก).0-ก#!&&>3 ` [&/30>31#>1
 #3]#6 /)1003-9_3ก!].63*#3#61 103]กb. -0&ก*g#ก&!>6/*23.>6.ก3>3
AFTA 13]003-.0ก#!&&+,ก <#1-0&#0&ก&!>6/*23<#1.3 ก.03*)?1กกd4 ก
<33&ก-.13]0ก*1&/*3103&1!5W 103]กb# ` /-&3&[&ก[&ก% #ก[&3
#3ก0<#1
1. ก,03&6&5,(=;>3&56  ` ),03&6&-.&56]03**& d_3 &.1.0ก<=5
2. กก%3ก>1 8ก56d4&56 ก` )ก. 5,(=;,ก534 ก0& # 03 /)%กก
631&ก1ก5,(=;>3/*23 ` )03#!&&ก/ก6]>[%68ก56103#b]0ก& 7 &
3. *(ก3d4 ก3d4&56ก ` 6351#%1,&0 ก8ก56]#6กก0<#18ก56]0.63.1
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9&]6 #กb ![%68ก5693d4]#6[&*(.63ก &ก ก&4%ก8ก56.63ก50 ก
` [&ก;Z&.9,# /*23 3` 903&ก1?.>3` ]*0[&ก
;Z&/*23[%6%)ก5.63ก>38ก56]#6ก#61
5.  !" #กกก ,.2(3F0 ,3"4&.F0 ,34L กก.3 "  50
( 31 +&5 2555 -869%,&6 1[%W0>3` 5  ]1 8ก &4 !ก# (% &) TSTE 9%,6&*X&
!&&61) 69.33 >3,& !)/643%# d_3#0&#3ก0กก061) 50 ![%6 TSTE 955,.* ) ,
-869%,6&]#6ก43%#]00 )*X&ก/.03.43กก %ก>.[&3& .63[ 6130&[%W0>3* ) ,-869%,6&
1ก6&3ก%1%>635 ` ก!%&#[%6.63]#613 3 [& 4 >3* ) ,-869%,&6 #3&4& -869%,6&1&>3
 ` 3_ 513[&ก]095)/&&13; 903#,3- 869%,&6 [%W0&[%6* ) ,-869%,6&; (
103]กb.;[%6ก#!&&+,ก >3 ` *X&]*103<*03[ /)903#,!& #3ก0 ` ]#6; (
*<536335ก[%0;[%6ก% #ก*)+=;ก>_4&9. ]#6 /)ก903#,!& _3]#6
ก/.03.435()กก 5()กก% /)5()กก.  <#1` กก 
กก. 434& 12 0& [& !&&&4กก]0[ 0ก,0-869%,6&1[%W0 4 0& &ก ก&4` 13 # [%6
h:1. =1[&* i.3&*X&).5%)/)>_&4 .3.05()กก.  <#1%&6% ก[&ก
#8/)ก55,=1[&;[%6*X&]*.)]#6ก!%&#]6 /). ก#!&&3&>3h:1%;[%6ก#
5<*03[ &ก ก&4[&ก(>6!1กก1<13ก&กกก -869%,6&1[%W0 -86!& 55,[&ก ก
ก1>63 9_3,55  5>#/163 ,55#3ก0 )]0 +ก13[&ก&,.1ก#3ก0 /)[&ก&,.
1ก ).63*i.. %กก(\>3!&ก3& ก.. /).#%ก;1`
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%ก23 $*ก&ก
 ก$"- #L
( & 31 +&5 2555  ` ,& #)1& !&& 285,000,000  /03*X&%,&6 W !&& 285,000,000
%,6& 850. ]6%,6&) 1  *X&,& !)/6 !&& 285,000,000 %,6& 5#*X& 285,000,000 
2(3F0 ,3
1 -869%,6&/)#0&ก9%,6& ก,& #)1&/)1ก !)/6 .*กi[&W 1 -869%,6&>3
 % & !ก# ( & 19 ;v? ก1& 2555 #3&4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

"0!
 ]1 ก8  &4 ! ก#
(% &)
 &4!.>&/ก0& !ก# (% &)
&1 ) /ก603
&1;;3 ;*)=
 ,.%ก.ก. ! ก#
&31&, # ก
&..1ก( ,.;&+
&..,]( #!53
&3,( # ก
&1;3 5##!3ก,
<#1  ./d ; !ก#
-869%,6& 10 &#/ก
-869%,6&1101&a
-869%,6&34 %#

,3
197,633,100

 .3 " 
69.34

6,233,395
3,165,400
2,200,000
2,103,639
2,070,983
1,800,283
1,550,000
1,500,000
1,343,300

2.19
1.11
0.77
0.74
0.73
0.63
0.54
0.53
0.47

219,600,100
65,399,900
285,000,000

77.05
22.95
100.00

%1%.,: 1. ./&>3 ]1 ก8  &4 !ก# (% &) #!3.!/%&03กก[&`43%# 9 0& *)ก#61
&1*  9= & &1*)= ,.;&+ &1 &) 1 ,.;&+ &1(35  &=Z&ก, &1,= <1(
&1  &+.&1 1 &+.&1+&# , =W<W /)&1 Wกv # ก
2.  ?$%#PA$#),& 1"5&กA$#),&#.2610 !0 ?กE *0#E2*&29 ก1" ()?&) (QTSTER) 10  ก7 1&0% 30
+, 8 2555
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3
4
5
6
7
8
9
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"0!
 &4!.>&/ก0& !ก# (% &)
&1 &) 1 ,.;&+
 *) ,.%ก !ก#
&3 1&, # ก
&.. 1ก( ,.;&+
 &4!. , !ก#
 ,.%ก.ก. ! ก#
&3 ,W;6 &;?
&1 *)= ,.;&+
&3 ;  &+.


,3
31,439,760
24,173,680
12,826,440
10,661,380
9,368,690
6,256,800
5,518,999
3,259,600
2,207,968
1,369,998
107,083,315

 .3 " 
23.82
18.31
9.72
8.08
7.10
4.74
4.18
2.47
1.67
1.04
37.57

<""ก." #M2
` &<11ก 013&*c&-[%6/ก0-869%,6&[&.]0.!ก061) 50 >3ก!],+%3%ก=3&]#6&.
,55>33ก3&j;) /)%3%ก!3.ก%1 /)3&)&a .`ก!%&# 43&4 ก 013&*c&-
#3ก0 ก*1&/*3>_4&180ก^&)ก3& -ก#!&&3& /-&ก3,& 5 !*X&/)5%)& a [&
&5. .5()กก` /)/%-869%,6&>3`%b&5
<# 3# #ก
<5363ก #ก ( & 30 3%5 2555
87กก.2 610

87กก) 
<2785+#.0&

87กก.2 )

87กก+#.

กกP"1 ก

P+#.C 3&

P"1 ก:&

S5  P 2+

S5  2=ก

S5  ก1&8,7C<

S5  

S5  ., 8 1 2&8 

S5  ก*2& .1O?

S5  &1ก&
S5  &1ก* &,ก

*.2610#..1O?K&2+2ก1"0)&0%*>&P+#.C 3&#.2610;
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<# 3#/กก 2(3 
<53635()กก` *)ก#615()กก43%# 4 ,# 5 5()กก` 5()กก
.  5()กก%/); (50./& /)5()กก% <#11 /)>>.!& %&6
#3&4
1. /กกL
& 31 +&5 2555 5()กก`  !&&43%# 12 0& *)ก#61

1
2
3
4

"0!
&1 * 
9= &
&1 *)=
,.;&+
&1 &) 1
,.;&+
&1 (35
 &=Z&ก,

5
6
7

#.,=
&1 
&1  1

8
9
10
11
12

&1 +&#
#. Wกv
&1  1
&1 &ก
&1 j 1

<1(
&+.
&+.
, =W<W
# ก
&1
5! ,0
03]1

 .#
*)+&กก / กก)
กก / *)+&กก%
กก / กก%
กก / กก%/); (50./& /
กก%
กก / กก%
กก
กก / *)+&กก%/); (
50./&
กก / กก%/); (50./&
กก / กก% / กก-86 #ก
*)+&กก.  / กก)
กก.  / กก)
กก.  / กก)

%1%., :>&,ก` 5&1*g1# #> # ]#6ก/.03.34 [&*) ,กก`54312/2554& 22 +&5
2554 /)-.43/.0& 1 ก5 2555 *X&.6&]*

กก2(3  #2(ก$# 0  #L
กก-86!& 3&-8ก;&.%&33` 5 &1*)= ,.;&+ % &1(35
 &=Z&ก, % &1 &) 1 ,.;&+ % &1,= <1( % &1 Wกv # ก !&&3
[&%60&31 0ก& ;643*).!5W>3`
-  - 3! 2 - #/กก L
*) ,กก` 534  5/2553 & 27 ;v=5 2553 ]#6.ก!%&#>>./)!& %&6>3
5()กก ` ]6#3&4
1.
%&6ก!%&#*2%1 &<11 /&3 /-&3& 3*)(/)?3ก#!&&3&>3`
.# &55, /)ก!ก#8/ก%ก #ก[%6h:1%%,55[#a d_3]#6%1[%6
#!&&ก[%6*X&]*.&<11ก!%&#]6103*)+=; /)*)+-;[%6/&0[ 0h:1
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%%,55[#a &4&]#6*i..&<115()กกก!%&# ;;8503?^ก 83,#
[%6/ก0ก ก/)ก!]83,#[%6/ก0-869%,6&
2.

!& /)-# [&ก*i.%&6[%6*X&]*.ก%1 .9,*)35 /)>635>3`
.# &.*) ,-869%,6& #615d.1, . /))#)3ก-*)<1 &>3` /)
5-# .0-869%,6&<#1!

3.

!& . /); (&,.&<11 /&3 /)/-&ก#!&&3&!%<53ก3,&>&#
[%W0>3` .]#6& ก5()&,กก /)/%h:1%

4.

.635-# .0-869%,6&<#1! /)#!&&3&<#1ก-*)<1 &83,#>3-869%,6&
.# &ก*g#-1>68.0-863,&10398ก.63 596& .^&/)<*03[

5.

!& .#.-ก#!&&3&[%6*X&]*./-&ก#!&&3&/)3*)(ก#!&&3&>3
` .# &.#.ก#!&&ก ก/)ก*i.3&>3h:1 #ก103! ;[%6ก#!&&
ก ก>3`*X&]*103*)+-

6.

!& /.03.43 %1 %/&)&![%6&,กก%5()!3& ;; (%*i.[&3%&_3
3[#5()กก`%b&5

7.

#!&&ก[%6`.กก. =1[& ;[%6ก#)ก55,=1[&*)+=;
43ก #ก513 /)5 9]#6>313&3ก3& <#1 #[%6%&013&. 
=1[&*X&-86.#./)#!&&ก0/)*)&3&ก5()กก. 

8.

# !13&5()กก*) !*f /)-# .0ก #!/)ก*g#-13ก3&;/#39_3^&)
ก3&/)-ก#!&&3&[&*f-0&;&.0*) ,-869%,6&

9.
10.

#[%6ก*) ,-869%,6&W*) !*f=1[& 4 #& &/.0&4&,#>3*fW >3`
!& ; (/)&,.3[#a  !*X& /)ก1&3ก` %%b&0%)/);
-*)<1 &>3`

3#3.0]*&4 5()กก` )ก)!]#6กb.0]#6&,. ก*) ,-869%,6&5
ก)
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12/13

560,000
400,000
400,000
410,000
400,000
400,000
410,000
410,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2,480,000
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(-) .  /กก 
*) ,W-869%,6&543 1/2555 & 26 1& 2555 .&,.50./&5()กก.  <#1
ก!%&#33&83,#!%50./&/)<&>35()กก 5()กก.  /)5()กก%
[&*f 2555 /)%1[%65()กก%/); (50./&*X&-86; ( #50./& ก33&83,#
-869%,6&&,.*X&50./&1#&[%6กก/.0)0&.5%) 0&3&<& ) 01*1*f[%6180[&
#,;& >35()กก<#11)1#50./&กก. !%*f 2554 *f 2555 #3&4


"0!

6 2554

)#! -3
,

1
2
3
4

?. #. + 1
&1&ก
&1j 1
&1 1

,.1
5! ,02
03]12
&13

6 2555

.  
กก

0/0
5/6
4/6
4/4


)#! -3
,

.  
กก

0/0
5/5
5/5
5/5

80,000
80,000
160,000

85,000
85,000
120,000

() .  กก 2(3
.  

3&#&
<&
ก3,&!3413 ;
-*)<1 &;&ก3&


6 2554

 #
กก
()
 
2(3
(")

11
11
11
11

8,440,420
3,693,475
36,656
279,908
12,450,459

6 2555
  # ()
กก
 
2(3
(")

13
13
13
13

10,086,160
4,482,860
121,200
11,424
14,701,644

%1%., :


k-86%l [&&4 %19_3 -86%>3`.&1[&*)ก?!&ก3&5()กกก!ก%ก;1/).#%ก;1 /.0]0



กก]#6.!/%&03%
` ก #.43ก3,&!3413 ; <#1-35[ 6.43/.0& 1 ก&11&2551

2. .   0!N
- ]0-
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กก)ก&*กก
5()กก`  .&(,03& )#!&&+,ก =1[.6%กกก!ก#8/ก ก# .%กก(\ก
ก!ก#8/ก ก# /))1*i.>35()กกก!ก%ก;1/) .#%ก;1 (ก....) /).#%ก;1
/%03*)?]1;&!*X&*c 1%ก[&ก6335ก[%6)ก%3&*)+=; d_39,*
)!5Wก#!&&ก#6&กก!ก#8/ก ก#3&4
<"" ก!"กก( กก
5()กก` [%65!5W[&กก!ก#8/ก ก# <#1]#6ก #.435()กก ,#101 >_4& 3 5()
]#6/ก0 5()กก.  5()กก% /)5()!3&%513 d_35()กก.  )
%&6/)5-# [&ก#!&&กก1กกก!ก#8/ก ก#61 43&4; 01ก&ก33&5!5W103
5=1[.6%กกก!ก#8/ก ก# ,03&6&ก63*)<1 &83,#[%6/ก0-869%,6&<#15!&_39_3-860&]#60&1
<#15,(+[&ก#!&&+,ก 5<*03[ /). ]#6 5()กกj;)3,ก5()*)ก#61
กก 5,(./)%&6-# .>6ก!%&#>3.#%ก;1/%03*)?]1 /)กก!%&#
=)%&65-# *X&1ก(ก]6103 # &
1. +- #2(3F0 ,3
5()กก )!&15)#ก[%6ก*) ,-869%,6& <#1[%6ก*i.10301ก&,ก1
/))6 & กก)!  [#a   *X & ก !  ก # &?>3   ` /)ก>6  0  *) ,  -86 9 %,6 & <#1
5()กก )#8/[%6`ก[%6>68 &  9& /))ก*) , .# &>6843%#
ก1>63ก3.63.#&[ [&*) ,/ก0-869%,6&*X&ก03%&6103;13;/)& /)/ 63[%6-869
%,6&กก(\.03a[ 6[&ก*) , >4&.&กก133. 9_3ก-1/;0>68#3ก0]6[&
b]d.>3`ก%&_3 033 ;*g#<ก[%6-869%,6&9?_ก>68*)กก*) ,03%&6
103;13;&ก กก]#6>68[&8*/ก ก`;133#15()กกก!&15
)#ก[%6-869%,6&]#6[ 6+[&ก>60*) ,/)ก13103.b/)03[%6-869%,6&<ก[&ก
/#35%b&/).435!9.0*) ,[&3ก1>63ก`]#6 43 *g#<ก[%6-869%,6&03
5!903%&6ก0&&*) , 43&4 กก,ก0& <#1j;)*)+&กก/*)+&5()กก ,#
&a )>60*) ,-869%,6&#61
2. กO. 2(3F0 ,3 ".# . "ก
` .)%&ก#0ก#!&&กก+;4&^&-869%,6&;_3]#6/)501ก&>3-86
9%,6&,ก143-869%,6&*X&-86%/)-869%,6&]0*X&-86%43-869%,6&.03 ./)-869%,6&0&&61
[%6*X&]*.ก%1ก!%&#9_3ก #ก%) *)+=;/)*X&1>3-869%,6&/)
-86ก1>63,กh:1;*X&กก!ก#8/ก ก# /) )*X&3![%6-869%,6&]63[ /) &[&ก>6
03,&[&+,ก >3`
• ` ]#6ก!%&#[%6ก #*) ,W-869%,6&*) !*f=1[&]0ก& 4 #&&/.0&
4&,#*fW  /)%ก5 !*X&03#0&.63&)*X&ก(;? d_3*X&3ก)
%ก1>63ก-*)<1 &>3-869%,6& %ก1>63ก3&]>%กก(\ ก%1 [ 6
35.63]#6ก&,. ก-869%,6&/6 ` )1ก*) ,W-869%,6&*X&ก(]*
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• ` ก*g#<ก[%6-869%,6&0&&619& ,55;>6#!3.!/%&03กก
03%&6[&&5 /)ก*g#<ก[%6-869%,6&]09>6*) ,#61.&3 9
[ 6+ก13<#1j&)[%6-86&*) ,/)ก133./& /)5& กก
)103&61 1 5& *X&3ก[&กj&)>3-869%,6&
• 5()กก` ]#6กก!%&#.ก*23ก&ก(กก/)-86%[ 6>68=1[&
;%-*)<1 &[%6/ก0.&3%-86&[&3  <#1ก!%&#]6*X&1ก(ก/)/ 63
/&3#3ก0[%6,ก5&[&`1_#9*i.1035035#
• 5()กก5ก!%&#[%6กก`/)-86%*g#-1>68ก1ก0&]#61>3.&
/)-86ก1>63 ;[%65()กก9; (+,ก>3` 5>#/163>3
-*)<1 & /)9.#&[ ;*)<1 &>3`<#1 43&4 กก/)-86%
0&]#61ก+,ก!ก`]050&0[&ก.#&[ !+,ก#3ก0
3. - #2(3 .'3 "
`]#6[%65!5W[&ก#8//)5!&_39_3-860&]#60&1,กก,043=1[&/)=1&ก
`]#6/ก0 8ก56 -869%,6&/);&ก3& 9_35-# .035/)3/#6 d_35()กก
.)%&ก/)[%65&[ 0 -860&]#61>3` )]#6ก#8/103.b <#15()กก )),0
-86[#5ก,0-860&]#61>3`[%6596&/)ก!%&#!#5!5W[%6*X&>6; (;]0[%6ก#
5-#;# %![%6ก#!&&ก ก>3`.636% %]0!b /)5()กก )13&
>68&ก%& ก3ก3&/#3[%6%b&0-860&]#61]#6ก#8/ /)5!&_39_3*X&103#[&ก
.#&[ #!&&3&>3`
103]กb. 5()กก]#6ก!%&#/&3ก*i.;.&35.63ก>3ก,0-86
0&]#61/.0)ก,0]6103 # & ;[%65()กก h:1%/);&ก3&`1_#9*X&%ก*i.
[&ก#!&&3& <#11_#*X&=)%&6/)*X&&1,ก5&;_3*i. ,*]#6#3&4
2(3F0 ,3: -86%5,03& )#!&&+,ก ;635;_3;[ 83,#[%6/ก0-869%,6&<#1
• *i.%&6#615d.1, . .# &.#&[ #!&&ก[#a #615, +[
/)*X&+.0-869%,6&431[%W0/)1101 ;  *)<1 & 8 3 , # >3-86 9 %,6 &
<#1
• %`#615)#)3/)55;*23ก&513.0-869%,6&
<#15!&_39_3=)51343[&*c ,&/)&5.
• *i.%&6<#1ก*)1,ก.586/)ก)ก% #ก103,#59[&
,กก(
• #ก#8/[%6&;1[#a >3`50%8W%1<#1 
• #[%6ก13&9&=;>3`<#1!/)596&.5*X& 3
/)/ 63[%6-869%,6&,ก110301ก&9_3/&<&6[&&5.>335ก43[&
#6&ก/)#6&d_3.43180&;4&^&>35*X&]*]#6/)>68&&,&103
;13;
• ]0/3%-*)<1 &[%6.&3/)-86ก1>63<#1[ 6>68[#a>3`d_313]0]#6
*g#-1.0+()
47

 

  ก ()

  2555

• ]0*g#-1>68>3`.0,55=1&ก<#1j;)580/>03>&
• ]05! &&ก[#a [&ก() ก0[%6ก#5>#/1633-*)<1 &.0`
$ก#: ` ]#6[%65!5W/)*i.ก ;&ก3&10301ก&#3&4
• #)ก[%6-./&*X&+/ก0;&ก3&91513]#6ก`!
+,ก [&ก,0,.%ก*)=#1ก&
• #8/  ก =;/#6 [&ก!  3&[%6 5 *#= 1 .0   . /) ; 1  & >3
;&ก3&180
• #[%6)ก%,5ก[&3ก/.03.43<1ก1619_3ก[%63/)ก
3<;&ก 3& # & ก *i .<#15, .[ .43180&;4 &^&>3586
59/)5%)>3;&ก3&
• [%65!5W.0ก;Z&58659>3;&ก3&<#1[%6<ก;&ก3&103
9_3/)!
• c3>65#%b&/)>6&/&)d_3.43180&;4&^&5863  ;>3;&ก3&
(.3 :
• *i..3&]>3ก56.WW>358056,ก1 %ก13+ก *X&ก]0
, .
• *i..กก.ก>3ก/>03>&# ]0!1 13>3580/>03>&3ก56
(ก3:`[ [0/)-# .08ก56<#1
• [%6ก5,(=;1]#6>3.#
• *g#-1>0>6 8ก1ก &56 /)ก103596 &98ก.6 3/)]0 #&
>6b 3<#15!&_39_3*)<1 &!%8ก56
• [%6ก*)ก&&56/)ก=1[.63&]>[&&%)
• ]003&56/)ก[%6/ก08ก5643a 860&56/)ก&4&a >6ก;03
1%1 % ก#&.1.0-86<=5]#6 /)]0*01[%6&56%ก5,(=;
.!ก0.^&ก!%&#.ก9_38ก56
• ]0![%68ก56ก#5>6[ -#ก1ก5,(=; 5 *( % 3  &]>[#a >3
&56%ก&4& a
• #);[%68ก569631&ก1ก&56/)ก<#1#!&&ก103#,#
;[%68ก56]#6ก.&3-103#b
• ก5>38ก561035035# 9_3]0&![ 6;*)<1 &>3.&3/)-86
ก1>63<#1 
• %3#.6&,&ก-.<#1ก.^&5,(=;&56/)ก ;9;
*)<1 &[%6ก8ก56103.0&3
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• กWW/)*i..3&]>.08ก561035035# [&ก(]09*i.
.3 &]>>6[#]#6 .6 3/ 6 3[%68ก56 0 3%&6 ;0ก&; (%/&
3/ก6]>
• ]056ก!]ก&5*11ก5,(=;>3&56%ก /  ) ] 0 ก!  % & #
3&]>ก56]0*X&+ก8ก56
(. -.##ก3: ` *i..ก/)ก.กก/>03>&#<#1
• *);v.*i.=1[.6กก.กก/>03>&#
• ]0 / 3%>6  8    *X & 5  >3580 / >0 3 3ก56  #6  1 + ก  ] 0 ,  . % ]0
%)
• ]0;11!1 13>3580/>033ก56#61กก0%[&361
# .: 5-# .0=;/#6/)35<#1
• ]0ก)!ก[#a  )-1%1.0;1ก+ ./)3/#6
• [%6ก&&,&ก ก0&63535103!
• 63 .!&_ก[&ก-# .035[&%80;&ก3&,ก)#103.0&3/) 3 3
• 55,[%6ก*i.1035035#. .&(>3ก%1
• ]0 01%%&&,&[%6ก#ก%ก13ก*i..ก%1%ก)1.03
a
• [%650ก%&013&ก!ก#8//)13&>68ก1>63กกh:h&%ก
]0*i..ก%1%ก)1.03a >3%&013&&4&
&ก ก/&3>63.6&/6 5()กก]#6ก #[%6/&3#!&&ก # &ก(-86/ 63
)/<#1 033[&ก/ 63)/.05()กก[&*)#b&ก1กก!-#ก%1598ก.63>3
13&3ก3&)55,=1[&ก;03 %ก-# 1( <#1ก!%&#[%6-0&กก)
%กก. >3` ;3ก[%6ก. >68.ก)&ก`ก!%&#]6
/)13&.05()กก
4. ก Q 2"-3 (

<.#4

5()กก`[%65!5W.0ก*g#-1>68-.0ก.#&[ >3-863,&/)-86
0&]#61ก`#3&4&5()กก&<11 )*g#-1>68/)&?43#6&ก3&/)[ 0
#6&ก3& d_3ก1ก+,ก /)-*)กก>3`.3.05*X& 3 596&;13; !
&/)/#3[%6%b&9_3-ก#!&&3&/6 3>3`
[&0&>33&#6&&ก3,&;&+5()กก`]#6%1[%6>&,ก!
%&6/)*g#-1>68&?#3ก0#615<*03[ 98ก.63596&/)& /ก0-869%,6&&ก
3,&]*&ก5)% =5^ก1>63  & .# &-860&ก1>63ก,0&a-0&3.03a
]#6/ก0 %&3;; b]d.>3` <#1 )**,3>68[%6*X&*c ,&103!/) ); ([%6
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ก*g#-1>6843=]1/)=3กv9_3-0& 033&a  0& -0& 033>3.#%ก;1`
//#31ก>68*) !*f(/56-1)/)13&*) !*f
&ก ก&4 ;!&15)#ก/)*X& 033ก[%6ก-869%,6& .# &-86[%65
&[ [&+,ก ` 9.#.0/)[%6>6&/&).# &5!/&)&!.0กก`%-86%
<#1`]#6 # 033ก-0&5& k&ก3,&;&+l &b]d.>3`

5. 2 - #/กกL
5.1<53635()กก
<53635()กก` *)ก#615()กก43%# 4 ,# ]#6/ก0 5()กก
` 5()กก.  5()กก%/); (50./& /)5()กก% <#1
5()กก` *)ก#61กก !&&]0&61ก0 5 5& ก.43<#1*) ,-869%,6& 43&4
กก]0&61ก0ก_3%&_3>3 !&& กก43%#.639&180[& ( ก /)กก)]0
&61ก0 1 [& 3 >3 !&&กก43%# 5()กก>3`  !&& 12 0& /)*X&กก
) !&& 4 0& <#1*)+&กก` *X&กก)/) ]0#!3.!/%&03*X&กก
-86 #ก /)ก/03/1ก!& %&6>3*)+&กก /)กก%ก กก&<#1 # &
5()กก. *)ก#61กก*X&)103&61 3 0& /)103&61 1 0&*X&-86586
/)*)ก([&#6&ก3&/)/%กW 5()กก%/); (50./&*i.%&6
%-86 5,(. %)[&ก#!3.!/%&03 กก ;&.05()กก ; 
; ([&ก(  .!  /%&0 3 0  33 /)ก!  %&#/)&ก&<11/&3/)50  ./&10  3
%)!%กก/)-86%`5()กก% )*i.%&6[&^&)h:1 #ก=1[.6
!& ]#6%1 ก5()กก`
ก/.0 3 .4 3 กก.6 3*X & ]*.) ก! %&#]6 < #1[&ก*) ,   W *) !  *f , ก 54 3
กก ).63ก ก.!/%&03103&61 !&& 1 [& 3 96 !&&กก/03ก*X&0&]0]#6กb[%6
ก<#1 !&&[ก6513,#ก !&& 1 [& 3 <#1กก ).63ก ก.!/%&03[&*f/ก /)*f3
=1%3 #)1&[%6 ก0-86[# )ก0&*f%3a.0]*[%6กก180[&.!/%&03&&,#*X&-86ก
ก.!/%&03 กกก ก.!/%&03]* )ก>6.!/%&03]#6ก ` ) #[%6ก*g#-1
*).>35()กก,ก5&[&13&*) !*f ;[%6-869%,6&]#6ก&
`>&,ก`!%&6[%65!/&)&!#6&ก%1/)กก(\.03a5()กก
).63 /)*i.%&6[&ก#8/ก ก>35()กก 43*)&3&[%6ก*i...
5()กก
5.2 5()กก ,#101
5()กก` ]#6/.03.435()กก ,#101; 01[&กก!ก#8/ก ก !&& 3 5()
]#6/ก0 5()กก.  5()กก%/); (50./& /)5()กก% ;[%6
ก#!&&3&>3`*)+=;ก>_4& <#1ก/03/1ก%&65-# ]6103 # &
5.3  %&6 /)5-# >35()กก
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&/)[%65%b& [&ก#!&&3&[#a ก%1ก!%&#
*)&-3&>3กก/)ก!%&#50./&>3กก
ก!%&#1?&>3ก ก/)-# .0-*)กก/)ก*i.3&>3-86%#615
.43[ /)5)#)3[&ก*i.3&
&/)[%65%b& กก1,+ /)&<11!5W9_3.9,*)35 *2%13ก3&
513 /-&3&/)3*)( 43กก!ก#8/[%6h:1 #ก#!&&3&.&<11/)/-&
ก!%&#]6103*)+=;/)*)+-
[%65&[ 0)W  ก13&3ก3& /)กW 5 9]#6 43#8/[%6
ก)&ก[&ก.#./)*)&5%)>3ก55,=1[& /)ก
. =1[&[%6*)+=;/)*)+-
[%6กก!%&#&<11#6&ก%513 [%655,4335ก <#1[%6h:1 #ก*X&-86
*i..&<11 /)13&-ก%513.05()กก` d_3-0&กก&ก3
>35()กก. *X&*) ! [%6ก*)&*)+->3ก #ก513103
&61*f) 1 543 <#1[%65!5Wก1ก-#*ก.43%#
#03#8//) #ก/ก6]>*cW%5>#/1633-*)<1 & )ก#>_4&)%03-860&]#6
0&1 >3 ` ก! %&#/&3[&ก!1ก  5 >#/1633-*)<1 & ; 
*)<1 &>3` /)-869%,6&<#1*X&!5W <#1-860&]#60&1]050&0[&
ก.#&[ ก!%&#>4&.&ก#!&&ก/)ก*g#-1>68>31ก 5>#/163>3
-*)<1 &[%698ก.63596&
ก!%&#&<11กก!ก#8/ก ก>3` *X&1ก(ก/)5%b& &<11
#3ก0 5()กกก!%&#[%6ก&&<11 /)ก*i..&<11#3ก0103&61
*f) 1 543

5.4 ก*) ,5()กก
• ก!%&#ก*) ,5()กก*X&ก03%&6 /)/ 63[%6กก/.0)5&ก!%&#ก
#3ก0 ;[%6กก 9 #/)>60ก*) ,]#6
• !  &&54 3 >3ก*) ,  5()กก ก!  %&#.5%)ก  =)%&6   / )5
-# >35()กก /)ก()ก#!&&+,ก >3`
• 5()กก` .63,?/),05&[ [%6/ก0` 103.b /);6 )>6
0ก*) ,103!/).63กก*) ,103&61ก_3%&_3>3 !&&กก
43%# _3535*) ,
• กก )]#6 ก*)กก*) ,0 3%&6 <#1;13; )?_ก ; (/)
.#&[ 10398ก.63[&3.03a [&ก*) ,5()กก/.0)543
• 5()กก9>6 9_3&? !*X& ;>ก>685! *_ก /)ก.03a
ก1กก#!&&3&>3` ก-86%)#83 /) >5%b&*X&) ก*_ก
=1&ก !*X&;*)กก*) ,[&/.0)543
• .63ก #&_ก-ก*) ,5()กก]6[%6 # &;[ 6633
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5.5 ก*)&->35()กก`
•  # [%6  / *) & -.&3;  [ 6  *X & ก[&ก. ก*i  . 3 &[&%&6   > 3
5()กก*X&*) !,ก*f
5.6 50./&>3กก
• ` #[%65()กก%/); (50./&;ก!%&#/)&ก&<11
/&3/)50./&103%)!%กก/)-86%`[%6#563%)ก
5  - # /)* 1  1 ]#6 ก  )#   * i  .  180 [ &ก,0  , . %ก# 1 ก & ;  [%6  ก #
*)<1 &.&<115()กกก!%&#<#1 <13ก-ก#!&&3&>35()กก/.0
)5&/)%ก; (/6%b&5[%6ก*1&/*3]* ก.*) ,-869%,6&#[%6&!&3
.05()กก`; (;&!&.0*) ,-869%,6&;; (&,..0]*
• 5()กก]#613&ก 0150./&กก*X&.3&/)]0*X&.3& *g#-1]6[&/
/#3>68*) !*f (/ 56-1) 13&*) !*f/)3ก3&>3`
5.7 ก;Z&กก/)-86%
• 5()กก )03/)!&15)#ก[%6กhก/)ก[%6586ก1>63กก
ก!ก#8/ก ก>3`;*X&ก**,3ก*i.3&103.0&3 <#103>6%ก8.
.03a >35039&กก]1 (Thai Institute of Directors : IOD)
• [&ก(ก*1&/*3กก[%0 ` ) #ก/)>68*X&*)<1 &.0ก*i.
%&6.03a[%6/ก0กก[%0 9_3ก #[%6ก/&)&!ก()+,ก /)/&3ก#!&&+,ก
>3`[%6/ก0กก[%0,ก543
ก( 0! #ก43-3 ( *"4
` &<11%6กก -86% /),5ก>3` &!>68=1[&*X&)!5W>3`
/)13]0]#6*g#-1.0+( &]*[ 6;*)<1 &.0.&3 ,55ก1>63 %,55& ก&!>68=1[&]*[ 6
[&กd4>1%ก;1>3` <#1` ]#63/&3*23ก&ก&!>68]*[ 6*)<1 &>3-86%/)
,5ก>3` #3&4
1. ` )[%6586/ก0กก/)-86%;[%69_3%&6[&ก13&ก9%ก;1>3.& 580
 /), .  1 3 ]0  , & . = )[&   `.. 59/%0 3 ;)  W W . %  ก  ; 1 / ).#
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#1+5&*2&"+5#ก0ก!
#1+ก!,0K2
#1+P +#.0&PA$#),&

%
%
%
%
%
%

18.01
10.46
0.91
296.67
7.58
17.55

18.22
11.30
1.41
-102.24
3.51
11.04

16.14
8.90
0.66
90.89
8.43
21.12

 +. 5. 7,ก! .
#1+P +#.0&ก2&01< E
#1+P +#.0&ก2&01< AE 
#1+),&#2&01< E

%
%
*05

8.86
25.68
1.17

4.26
15.39
1.21

9.85
32.78
1.17

 +. *98@ ก .
#1+5&)&92&+5#5&#PA#$ ),&
#1+5&8A?"#ก*.9
#1+5&8A?CPก<1&
#1+ก5 *2&D&P

*05
*05
*05
%

1.57
24.77
1.61
138.17

1.61
NA
1.09
0.00

0.88
5.82
0.26
111.10

 "<+ 91 ("<*+ 91  1  )
 85),&+.1O?+5#),&
ก!,0K2+5#),&*

.0
.0

1.37
0.3159

1.52
0.1600

1.92
0.4305
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รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ราง DRAFT

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเนนขอมูลและเหตุการณ
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบัญชีคาเชาที่ดิน และคาเสื่อมราคาอาคาร โดยใชวิธี
ปรับยอนหลัง ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่มีตองบการเงินแลว และขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงโดยถูกตองตามควร

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556

ราง DRAFT

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

41,816,745
125,322,575
523,233,851
5,567,988
695,941,159

27,619,060
103,154,620
308,505,669
2,859,348
442,138,697

35,609,357
102,511,285
499,947
202,055,851
2,907,139
343,583,579

332,024,316
3,525,054
335,549,370
1,031,490,529

351,660,075
3,061,896
354,721,971
796,860,668

359,612,266
2,912,338
362,524,604
706,108,183

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

10
11
12

220,161,057
251,303,445
3,730,203
5,837,698
481,032,403

380,493,178
28,426,608
40,000,000
13,749,854
4,982,677
467,652,317

230,280,465
74,397,665
40,000,000
20,462,555
5,726,361
370,867,046

12
13

290,380
2,907,632
3,198,012
484,230,415

20,000,000
2,574,627
1,704,474
24,279,101
491,931,418

60,000,000
501,316
60,501,316
431,368,362

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 1 มกราคม 2554
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

285,000,000

285,000,000

285,000,000

285,000,000
167,320,594

200,000,000
-

200,000,000
-

15,500,000
79,439,520
547,260,114
1,031,490,529
-

10,900,000
94,029,250
304,929,250
796,860,668
-

9,100,000
65,639,821
274,739,821
706,108,183
-

14

16

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมายเหตุ

(หนวย : บาท)
2554

2555

(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18
7

20

1,034,244,421
(867,295,625)
166,948,796
7,020,855
25,984,598
(26,067,896)
(48,826,647)
(20,393,621)
104,666,085
(14,655,815)
90,010,270
90,010,270

897,787,875
(734,223,395)
163,564,480
12,865,169
(15,685,891)
(46,389,298)
(33,586,317)
(20,493,872)
60,274,271
(28,277,171)
31,997,100
31,997,100

0.43

0.16
200,000,000

21

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและรายการแกไขขอผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2554 ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรับปรุงใหม
เงินปนผลจาย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

200,000,000
200,000,000
200,000,000
85,000,000
285,000,000

167,320,594
167,320,594

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมได
ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร
9,100,000
9,100,000
1,800,000
10,900,000
4,600,000
15,500,000

64,333,466
(501,316)
63,832,150
(1,800,000)
31,997,100
94,029,250
(100,000,000)
(4,600,000)
90,010,270
79,439,520

273,433,466
(501,316)
272,932,150
31,997,100
304,929,250
(100,000,000)
252,320,594
90,010,270
547,260,114

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
16

ทุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

(หนวย : บาท)
รวม
สวนของ
ผูถือหุน

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
2555

(หนวย : บาท)
2554

(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
คาเสื่อมราคา
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม
รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายทรัพยสิน
ดอกเบี้ยรับจากสวนต่ํามูลคาพันธบัตร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได

รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

104,666,085

60,274,271

370,999
22,052,580
(25,984,598)
(261,811)
(166,366)
132,117
(2,155,405)
19,207,025
117,860,626

(2,993,444)
1,642,344
22,727,637
33,586,317
21,056
(9,755)
249,323
766,956
19,894,250
136,158,955

(22,538,954)
(214,728,182)
(3,402,015)
(463,158)

707,765
(140,036,135)
47,791
-

223,167,329
855,021
(260,959)
1,203,158
101,692,866
(19,331,151)
(24,675,466)
25,984,598

(46,333,121)
(743,684)
1,203,158
(48,995,271)
(19,781,509)
(34,989,872)
-

83,670,847

(103,766,652)

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
2555

(หนวย : บาท)
2554
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคาร และอุปกรณ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

(4,367,878)
406,243
(3,961,635)

509,702
(13,323,671)
6,131
(1,628,520)
(14,436,358)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
รับเงินจากการจําหนายหุนเพิ่มทุน
จายคาใชจายในการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(160,332,121)
(60,000,000)
263,500,000
(8,679,406)
(100,000,000)
(65,511,527)

150,212,713
(40,000,000)
110,212,713

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

14,197,685
27,619,060
41,816,745

(7,990,297)
35,609,357
27,619,060

4,600,000
903,313

1,800,000
1,807,671
1,478,962
-

20,000
41,796,745
41,816,745

20,000
27,599,060
27,619,060

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
- ปรับปรุงกําไรสะสมตนปกับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
- โอนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเปนอาคารและอุปกรณ
- โอนอาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. ขอความทั่วไป
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2520
ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเลขที่ 90/9 หมู 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเจาสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ปจจุบันดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี
บริษัทใหญ ไดแกบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 69.34
(2554 : รอยละ 98.82) และบริษัทใหญในลําดับสูงสุด ไดแก บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
ซึ่งบริษัททั้งสองแหงเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แหงประเทศไทย และเริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไปในวันดังกลาว
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
ราง DRAFT
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2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งยังไมนํามาใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
2.3.1 มีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง
ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

2.3.2 มีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป
อางอิงมาตรฐาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ขอตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฝ ายบริ หารของบริษัทฯ จะนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่เ กี ่ย วขอ งกับ บริษ ัท ฯ
มาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช นอกจากนี้ฝายบริหาร
ของบริษั ทฯ ยั ง ได ประเมินผลกระทบและคาดวาการนํ า มาตรฐานดัง กลา วมาถือปฏิบั ติจ ะไม มี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได” ซึ่งฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงิน
ในปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว
2.4 ในการจัด ทํา งบการเงิน ใหเ ปน ไปตามหลัก การบัญชีที่รับ รองทั่ว ไป ผูบ ริห ารตอ งใชดุล ยพินิจ
การประมาณการและขอ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่งมีผ ลกระทบตอการกํา หนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐาน
มาจากประสบการณและปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว

ราง DRAFT
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ การใชดุลยพินิจและประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคา เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญของลูก หนี้ ฝายบริห ารจํา เปน ตอ งใชดุลยพินิจ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อมูลคาราคาทุนของสินคาสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ/คาเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจาย
ที่จําเปนในการขาย
อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน
ของอาคารและอุป กรณแ ละตอ งทบทวนอายุก ารใหป ระโยชนแ ละมูล คา คงเหลือ ใหมห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้

ราง DRAFT
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและรายการแกไขขอผิดพลาด
3.1 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรูคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจากเดิม
บันทึกเปนคาใชจายตามอายุสัญญาเชา เปนการรับรูคาเชาตามวิธีเสนตรง โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุง
งบการเงินยอนหลังป 2554 และ 2553 นับจากวันที่เริ่มสัญญาเชา ซึ่งมีผลทําใหหนี้สิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 1.70 ลานบาท และ 0.50 ลานบาท ตามลําดับ
และกําไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลงดวยจํานวน
เดียวกัน
3.2 บริษัทฯ แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาของอาคารที่สรางบนที่ดินที่เชาจาก
บริษัทใหญ เนื่องจากการประมาณมูลคาซากในป 2554 สูงไป โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลัง ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพย และกําไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจํานวน
1.31 ลานบาท
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและรายการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวตามขอ 3.1 และ 3.2
แสดงผลกระทบไดดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ปรับปรุงใหม
หลัง
กอน ปรับปรุงใหม
หลัง
กอน
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 352,965,937 (1,305,862) 351,660,075 359,612,266
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
- 1,704,474
1,704,474
กําไรสะสมยังไมจัดสรร 97,039,586 (3,010,336) 94,029,250 66,141,137

- 359,612,266
501,316
501,316
(501,316) 65,639,821

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กอน
ปรับปรุงใหม
หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน

732,402,021
27,766,193
34,506,120
0.17

1,821,374
687,646
(2,509,020)
(0.01)

734,223,395
28,453,839
31,997,100
0.16
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(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ปรับปรุงใหม
หลัง
กอน
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรสําหรับป
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

64,333,466 (501,316)
34,506,120 (2,509,020)
97,039,586 (3,010,336)

63,832,150
31,997,100
94,029,250

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับชําระ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมิน
โดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และคาดการณเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้
แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
4.3 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ตนทุนของสินคา
คํานวณโดยใชวิธีเขากอน-ออกกอนสุทธิดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (ถามี)
ซึ่งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพพิจารณาจากสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นจริง
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยู
ในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุน
สิ น ค า รวมการป น ส ว นของค า โสหุ ย การผลิ ต อย า งเหมาะสมโดยคํ า นึ ง ถึ ง ระดั บ กํ า ลั ง การผลิ ต
ตามปกติ
มูลคาสุ ทธิที่ จะได รับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหัก ดว ย
คาใชจายที่จําเปนในการขาย
4.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แยกประเภทเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว
ตามอายุคงเหลือ เงินลงทุนดังกลาวแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและหักดวยคาเผื่อการดอยคา
(ถามี) บริ ษั ทฯ ตั ด บั ญชี สว นเกิน /สว นต่ํา กว ามูลคาตราสารหนี้ตามวิ ธีเ สนตรง ซึ่งจํา นวนที่ตัด
จําหนาย/รับรูนี้จะแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.5 อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม(ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน โดยประมาณดังนี้
- อาคาร
30
ป
ป
- สวนปรับปรุงอาคาร
30
- ระบบสาธารณูปโภค
20
ป
- เครื่องจักรและอุปกรณ
20-30
ป
- ยานพาหนะ
7-20
ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงาน
ระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
การตัดรายการ อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้นบริษัทฯ คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ทราบได แ น น อนอย า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให ป ระโยชน ข องสิ น ทรั พ ย นั้ น และจะทบทวน
ระยะเวลา การตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ทราบไดแนนอนทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
- โปรแกรมบัญชี

10 ป

4.7 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ จะทําการประเมินวามีขอบงชี้
ซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะบันทึกการลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
4.8 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน
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4.9 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน
จายสะสมและเงินที่บริษัทฯ สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยก
ออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจาย
ในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน)
บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด
แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิน
ภาระผูก พัน ดัง กลา วตามหลักคณิตศาสตรป ระกัน ภัย ซึ่ง หลักการประมาณการดัง กลา วตองใช
ขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน
4.10 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืน
รายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรู
รายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
และแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจาก
จํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว
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4.11 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51
ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสามัญสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้
ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุนสามัญ”) สวนเกินมูลคาหุนสามัญนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได
4.12 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
4.12.1 รายได จ ากการขายสิ น ค า รั บ รู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรู
รายไดหากฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอน
ที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคานั้นหรือไมอาจวัดมูลคา
ของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่จะตองรับคืนสินคา
4.12.2 รายไดดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา
4.12.3 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
4.13 การรับรูคาใชจาย
4.13.1 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชา
ไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึก
เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา
4.13.2 ตนทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่ง
ของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย
4.13.3 คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
4.14 คาใชจายภาษีเงินไดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีภาระตองเสียภาษีโดยคํานวณจากกําไรสําหรับปทางภาษี
ตามกฎหมายภาษีอากร
4.15 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้นป
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ไดรับชําระ
คาหุนเพิ่มทุน
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4.16 รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปน
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดงรวมไว
เปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหาร
ที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูง
ใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
4.18 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เปดเผยตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยสวนงานธุรกิจเปนสวนธุรกิจ
ที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งแตกตางไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น
4.19 เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และ
เจาหนี้อื่น เงินใหกูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวของแลว
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
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5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน
หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- เงินมัดจําจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1,031,300
489,600
1,520,900

1,031,300
489,600
1,520,900

824,382

391,513

- คาใชจายอื่นคางจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
รวม

6,059
6,059

367
277,514
277,881

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

2,907,632

1,704,474

- เจาหนี้การคา
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- มูลคาการขายทรัพยสิน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรมน้ํามัน จํากัด
- คาเชาที่ดิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
100,000

5,410,958

-

4,207,800
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- คาเชาโกดัง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1,980,000

1,980,000

- คาเชาไซโล
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด

2,937,600

2,692,800

- คาถุงบรรจุภัณฑ
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

10,639,550

9,307,965

- คาบริการขนสง
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

3,793,184

6,623,729

- คาบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

816,300

601,200

- คาใชจายอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
รวม

142,604
46,402
189,006

13,062
13,062

- เงินปนผลจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

98,816,550

-

- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

20,000,220
11,424
20,011,644

17,655,551
279,908
17,935,459
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นโยบายการกําหนดราคา
- คาเชาที่ดินและโกดัง บริษัทฯ ไดทําสัญญากับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสินคา กําหนดอายุการเชา 30 ป
เริ่มจากวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราคาเชาปที่ 1-5 อัตราเดือนละ
350,650 บาท และปรับอัตราคาเชาขึ้น รอยละ 10 ของอัตราคาเชาเดิมทุกๆ 5 ป โดยบริษัทฯ
ตกลงชําระเงินประกันการเชาเปนจํานวนเงิน 2 เทาของอัตราคาเชาทุกระยะเวลาการเชา 5 ป
โดยชําระครั้งแรกเปนเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเชา หากบริษัทฯ ตองการตอ
สัญญาเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบกอนครบกําหนดไมนอยกวา 2 ป โดยผูใหเชายินยอมใหสิทธิ์
แกผูเชาสามารถเชาที่ดินดังกลาวตอไปอีกไมเกิน 30 ป เมื่อสัญญาเชานี้ถูกยกเลิกไป บริษัทฯ
มีหนาที่สงมอบที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี) ตามสภาพที่เปนอยูในวันที่ครบกําหนดสัญญา
เชาที่ดิน เวนแตจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาเปนประการอื่น
2) สัญญาเชาโกดังเพื่อเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเชาทั่วไป
ซึ่งมีอายุระหวาง 2 เดือน ถึง 3 ป
- รายไดอื่นและคาใชจายอื่นระหวางกัน เปนราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการคาในราคาตลาดโดยทั่วไป
- ไมคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อระหวางกัน
5.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ประกอบดวย
รายชื่อบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

เกี่ยวของโดย
ถือหุนบริษัททางตรง 69.34 %
(2554 : ถือหุนบริษัททางตรง 98.82%)
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
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6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
129,957,517
107,816,288
(6,053,494)
(5,682,495)
123,904,023
102,133,793
1,109,438
906,837
309,114
113,990
125,322,575
103,154,620

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ลูกหนี้การคาในประเทศ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

77,828,221
46,075,802
6,053,494
129,957,517
(6,053,494)
123,904,023

62,050,277
38,905,916
1,177,600
5,682,495
107,816,288
(5,682,495)
102,133,793

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 15 ถึง 60 วัน
บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555
5,682,495
682,599
(311,600)
6,053,494

(หนวย : บาท)
2554
8,675,939
(2,993,444)
5,682,495
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7. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย

วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
สุทธิ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
269,611,720
249,972,897
3,426,670
6,583,204
9,952,497
12,563,293
795,830
1,109,218
239,447,134
71,863,374
523,233,851
342,091,986
(33,586,317)
523,233,851
308,505,669

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 867.30 ลานบาท และ 734.22 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วัตถุดิบคงเหลือสวนหนึ่งจํานวน 96.22 ลานบาท ไดรับความเสียหาย
จากเหตุก ารณไ ฟไหมร ถแบล็ค โฮในโกดัง เก็บสิน คา ของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ฯ ไดรับ รูผ ลขาดทุน จาก
ความเสียหายดังกลาวเปนจํานวน 33.59 ลานบาท โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายวัตถุดิบ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดทําประกันครอบคลุมมูลคาความเสียหายของวัตถุดิบในโกดังแลว สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดขายวัตถุดิบดังกลาวทั้งจํานวนแลว และเกิดกําไรจากการขายวัตถุดิบ
จํานวน 7.70 ลานบาท และบริษัทประกันภัยไดแจงยอดเงินชดเชยคาเสียหายดังกลาวซึ่งบริษัทฯ รับรูรายการ
เปนรายไดอื่นจํานวน 25.89 ลานบาท
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8. อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ2554 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
อาคารและ
เครื่องจักร เครื่องตกแตง ยานพาหนะ
ระบบ
เครื่องจักร
สินทรัพย
สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ
สาธารณูปโภค ระหวางติดตัง้ ระหวางกอสราง
อาคาร
สํานักงาน

(หนวย : บาท)
รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

88,596,097
90,000
88,686,097
339,050
89,025,147

305,134,392
7,360,981
6,455,476
(112,000)
318,838,849
1,832,793
(133,000)
(903,313)
319,635,329

8,153,779
896,176
9,049,955
1,268,122
(650,000)
9,668,077

19,754,841
19,754,841
(438,714)
19,316,127

31,947,989
31,947,989
31,947,989

4,976,514
1,478,962
(6,455,476)
-

5,442,043
5,442,043
24,600
5,466,643

459,029,141
13,323,671
7,934,438
(112,000)
(6,455,476)
473,719,774
3,464,565
(1,221,714)
(903,313)
475,059,312

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(17,940,128)
(3,592,519)
(21,532,647)
(3,499,628)
(25,032,275)

(58,666,592)
(15,680,497)
(74,347,089)
(15,475,588)
132,905
(89,689,772)

(5,911,042)
(1,509,596)
84,813
(7,335,825)
(1,073,044)
648,572
(7,760,297)

(11,137,459)
(347,864)
(11,485,323)
(402,784)
295,806
(11,592,301)

(5,761,654)
(1,597,161)
(7,358,815)
(1,601,536)
(8,960,351)

-

-

(99,416,875)
(22,727,637)
84,813
(122,059,699)
(22,052,580)
1,077,283
(143,034,996)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

67,153,450
63,992,872

244,491,760
229,945,557

1,714,130
1,907,780

8,269,518
7,723,826

24,589,174
22,987,638

-

5,442,043
5,466,643

351,660,075
332,024,316

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อาคารโรงงานแปงสาลี และเครื่องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 271.64 ลานบาท และ 287.58 ลานบาท ตามลําดับ จดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อุปกรณของบริษัทฯ ราคาทุนจํานวน 12.21 ลานบาท และ
1.53 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อาคารและงานระหวางกอสรางอาคารโรงงานราคาตามบัญชี
จํานวน 79.45 ลานบาท และ 83.02 ลานบาท ตามลําดับ กอสรางบนที่ดินซึ่งเชาจากบริษัทใหญ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 5.2
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดทบทวนอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือของอาคารและ
สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ(บางสวน) และยานพาหนะ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
โดยใชขอมูลของผูประเมินราคาอิสระซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งใชวิธีคิดตนทุนในการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อหามูลคาคงเหลือและอายุการใชงาน
คงเหลือสุทธิของสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร และใชขอมูลของฝายบริหารของบริษัทฯ ในการทบทวนอายุ
การใชงานและมูลคาคงเหลือของยานพาหนะโดยวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด
จากการประเมินราคาขางตน บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหม
และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันที เปนผลใหงบการเงิน สํา หรับป 2554
มีคาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 7.26 ลานบาท โดยอายุการใชงานของสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงใหมมีดังนี้
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
- เครื่องจักรและอุปกรณ
- ยานพาหนะ

อัตราเดิม
5-20 ป
5-20 ป
5 ป

อัตราใหม
30 ป
20-30 ป
7-20 ป

9. สินเชื่อและการค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงินเจาหนี้ทรัสตรีซีท
เลตเตอรออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 10 12 และ 23.1 ซึ่งใชหลักประกันหนี้รวมกับบริษัทใหญ ไดแก อาคารโรงงานแปงสาลีและเครื่องจักร
ทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8 และที่ดินพรอมอาคารคลังสินคา
กรรมสิทธิ์ของบริษัทใหญ นอกจากนี้บริษัทฯ ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานแปงขาวสาลี
ดังกลาวใหธนาคารผูใหกูพรอมทั้งทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรพรอมอุปกรณในวงเงินสูงสุด
ที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับไดโดยยกประโยชนในสิทธิประกันภัยทรัพยสินใหแกธนาคารผูใหกูเปนผูรับ
ผลประโยชน และมีบริษัทใหญรวมค้ําประกันภายในวงเงิน 1,365.00 ลานบาท
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ตอมาบริษัทใหญไดขอยกเลิกสัญญาค้ําประกันเพื่อประกันการจา ยชําระหนี้ของบริษัทฯ
วงเงิน 1,365.00 ลานบาท ซึ่งสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อไดแจงยกเลิกดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
นอกจากนี้ บริ ษั ท ใหญ ไ ด ย กเลิ ก การใชห ลั ก ทรั พ ย ค้ํ า ประกัน ร ว มกัน ในที่ดิ น พรอมอาคารคลั งสิ นค า
กรรมสิทธิ์ของบริษัทใหญ โดยถอนชื่อบริษัทฯ ในฐานะผูจํานองรวมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดยกเลิกการใชหลักทรัพยค้ําประกันรวมกันในอาคารโรงงานแปงสาลีและ
เครื่องจักรทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยถอนชื่อบริษัทใหญในฐานะผูจํานองรวมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2555 โดยใหเปนหลักประกันหนี้ของบริษัทฯ เพียงแหงเดียว
10. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้ทรัสตรซี ีท
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
95,000,000
125,000,000
125,161,057
255,493,178
220,161,057
380,493,178

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 บริษัท ฯ ไดกูยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน โดยออก
ตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ย 3.65 ตอป และ 4.30-4.53 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนการกูยืมในสกุลเงินบาท ซึ่งมี
วงเงินรวมจํานวน 700.00 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน โดยใช
หลักทรัพยค้ําประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9 ภายใตเงื่อนไขสัญญาทรัสตรีซีท บริษัทฯ
ไดรับสินคาที่สั่งเขามาโดยการใชเครดิตของสถาบันการเงินดังนั้น บริษัทฯ จึงมีภาระผูกพันตอสถาบันการเงิน
สําหรับคาสินคาดังกลาวทั้งที่เก็บไวหรือจําหนายไป
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11. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
เจาหนี้การคา
- เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนา
รวม

824,382
239,531,347
240,355,729
903,093
10,044,623
251,303,445

391,513
14,712,700
15,104,213
391,610
12,592,048
338,737
28,426,608

12. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
60,000,000
(40,000,000)
20,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้

ราคาตามบัญชีตนป
จายคืนเงินกูระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
60,000,000
100,000,000
(60,000,000)
(40,000,000)
60,000,000
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เงินกูยืมระยะยาวขางตนมีวงเงิน 140.00 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ตามสัญญาลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญและหลักทรัพยค้ําประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินตนเปนงวดทุก 6 เดือน โดยชําระในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคมของทุกป รวม 7 งวดๆ ละ 20.00 ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2553
- อัตราดอกเบี้ยนับแตวันที่เบิกเงินกูจากวงเงินกูครั้งแรก (วันที่ 27 พฤษภาคม 2553) ถึงวันที่ 11 กันยายน
2553 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.25 ตอป และตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2553 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ MLR-1.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
- บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินเฉพาะหนี้สินระยะยาวตอสวนทุนไมเกิน 1.5 : 1
- บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ไวในอัตราไมต่ํากวา 1.2 : 1
- บริษัทฯ ไมจายเงินปนผล เวนแตผูใหกูเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู
- หลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
ในไตรมาส 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมดังกลาวครบถวนแลว
13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริ ษั ท ฯ จ า ยค า ชดเชยผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานและบํ า เหน็ จ ตามข อ กํ า หนดของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและ
อายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555
2,574,627
110,708
21,409
(260,959)
(2,155,405)
290,380

(หนวย : บาท)
2554
1,807,671
685,611
81,345
2,574,627
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ขอสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่
รายงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2555
4.04 %
5.00 %
1-18 %
55 ป

2554
4.50 %
5.00 %
0-30 %
55 ป

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไป และอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับกําหนดชําระของ
หนี้สินคาตอบแทนพนักงาน
14. ทุนเรือนหุน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 มีมติดังนี้
- อนุมัติใหนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- อนุมัติจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 85 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยใหจัดสรรและเสนอขาย
ตอกลุมประชาชนเปนจํานวนไมเกิน 59.65 ลานหุน คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 70.18 ของหุนเพิ่มทุนทั้งหมด
และกลุมผูถือหุนของบริษัทใหญ เปนจํานวนไมเกิน 25.35 ลานหุน คิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 29.82 ของหุน
เพิ่มทุนทั้งหมด และใหคณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจ
พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนใหแกบุคคลขางตน เชน
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
ตามสมควรตอไป
- อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด ราคา ระยะเวลาการจัดสรร และเงื่อนไขตางๆ ที่จําเปนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 85 ลานหุน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดจําหนาย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 85
ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุนละ 3.10 บาท รวมเปนเงิน 253.09 ลานบาท
(สุทธิจากคาใชจายในการระดมทุน) ซึ่งเกิดสวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวน 167.32 ลานบาท
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15. เงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 มีมติ
อนุมัติจัดสรรเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100.00 ลานบาท
บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
16. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะตอง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสําหรับปหลังจากหักขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไป
จายเปนเงินปนผลไมได ซึ่งในป 2555 บริษัทฯ จัดสรรกําไรสําหรับปเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.60
ลานบาท
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
พิจารณาอนุมัติจัดสรรสํารองตามกฏหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.80
ลานบาท
17. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
ไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.88 : 1.00
และ 1.61 : 1.00 ตามลําดับ
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18. คาใชจายในการบริหาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาใชจายในการบริหารสวนหนึง่ จํานวน 3.96
ลานบาท และ 3.93 ลานบาท ตามลําดับ เปนคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการ
ของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชน
ที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ
19. คาใชจายตามลักษณะ

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาเชา
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการขนสง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
คาใชจายดําเนินงานอื่น
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม
ดอกเบี้ยจาย
รวม

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
35,878,343
39,371,457
22,052,580
22,727,637
12,848,558
10,083,758
17,212,423
13,214,338
15,766,999
11,332,082
804,525,433
689,902,972
5,767,330
(4,167,739)
29,325,098
14,433,701
33,586,317
19,207,025
19,894,250
962,583,789
850,378,773

20. คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ในอัตรารอยละ 23
และรอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางบัญชีตามลําดับ หลังจากบวก/หักรายไดหรือคาใชจายตางๆ ที่ไมสามารถ
ถือเปนรายไดหรือรายจายในทางภาษี ตลอดจนรายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม โดยสวนใหญบวกกลับ(หักออก)
ดวยรายการดังตอไปนี้

- รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม
- รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
- รายการคาที่ปรึกษาทางการเงิน

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(33,586,317)
33,586,317
311,600
(2,993,444)
(8,679,406)
-
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21. กําไรตอหุน
บริษัทฯ คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) โดยการหารกําไรสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและ
ชําระแลวในระหวางป ดังนี้
วันที่

จํานวนหุน

1 ม.ค.-23 พ.ย. 55
23 พ.ย.-31 ธ.ค. 55

สัดสวนการชําระคาหุน
(รอยละ)
200,000,000
100
285,000,000
100

ระยะเวลาที่ออก จํานวนหุนคิดตามวัน
(วัน)
(หุน)
326
65,200,000,000
39
11,115,000,000
76,315,000,000

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก = 76,315,000,000 / 365 = 209,082,192 หุน

กําไรสําหรับป (หนวย : บาท)
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
90,010,270
31,997,100
209,082,192
200,000,000
0.43
0.16

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่แสดงอยูเปนขอมูลของ
ธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน
ของสวนที่ดําเนินงานอยูจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวตามที่กลาวไวขางตน
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใชวงเงินตางๆ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
หนังสือค้ําประกัน
5,000
3,484
1,516
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท และเงินกูยืมระยะสัน้ 700,000 467,700 232,300
เงินเบิกเกินบัญชี
15,000
- 15,000
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
800,000 224,889 575,111

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
5,000
3,484
1,516
700,000 431,437 268,563
15,000
- 15,000
800,000
10,656 789,344

วงเงินตามภาระผูกพันขางตนใชหลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
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23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทใหญในวงเงิน
330.00 ลานบาท และค้ําประกันบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมกับบริษัทใหญในวงเงิน 525.00 ลานบาท
เทากันทั้งสองงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขอยกเลิกสัญญาค้ําประกันเพื่อประกันการจายชําระหนี้ทั้งสอง
วงเงิน ซึ่งสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อไดแจงยกเลิกดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสินคาที่ยังไมสงมอบ
เปนจํานวน 75.60 ลานบาท
23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศที่ยังคางสงเปนจํานวน 0.38 ลานดอลลารสหรัฐ และ 9.70 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ
23.5 บริษัท ฯ มีภ าระผูก พัน เกี่ย วกับสัญ ญาเชา ดํา เนิน งานดา นผูเ ชาซึ่ง จะกอ ใหเ กิด คา เชา ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแตละชวงดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
ภายในหนึ่งป
7,661
6,103
1 - 5 ป
24,449
17,427
5 ป ขึ้นไป
122,197
134,732
รวม
154,307
158,262
24. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติ
ตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ป
1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

-

35,903,819 5,892,926 41,796,745
- 123,904,023 123,904,023
35,903,819 129,796,949 165,700,768

0.625
-

220,161,057
220,161,057

-

-

- 220,161,057
- 240,355,729 240,355,729
- 240,355,729 460,516,786

3.65
-

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ป
1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาว

รวม

-

-

-

26,282,411 1,316,649 27,599,060
- 102,133,793 102,133,793
26,282,411 103,450,442 129,732,853

380,493,178
380,493,178

-

-

60,000,000
60,000,000

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
0.75
-

- 380,493,178 4.30-4.53
15,104,213 15,104,213
- 60,000,000 MLR-1.00
15,104,213 455,597,391
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ สวนใหญเกี่ยวของกับการนําเขาวัตถุดิบและ
เครื่องจักรเนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ (USD)

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
474,117
121,153

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดบันทึก
หนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
และสกุลเงิน
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
ดอลลารสหรัฐฯ 7,308,560
339,850
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
บาท
224,888,739 10,656,356
มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
บาท
224,470,345 10,766,585

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น อยางไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูบริหารจัดการ
กองทุน และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน 0.27
ลานบาท และ 0.22 ลานบาท ตามลําดับ
26. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออก
งบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
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