รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจ าไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกํ าไรขาดทุน และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554

2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
7
4.1
6

7
8

2553

(หนวย : บาท)
2552

35,609,357
101,777,938
499,947
202,055,851
5,119,448
345,062,541

17,287,973
108,871,710
10,000,000
312,474,108
934,862
449,568,653

359,612,266
1,433,376
361,045,642
706,108,183

497,428
394,303,013
1,278,420
396,078,861
845,647,514

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

(หนวย : บาท)
2552

10
11
4.1
12
13

230,280,465
62,244,297
40,000,000
11,094,571
20,462,555
6,785,158
370,867,046

262,298,582
6,824,823
2,000,000
45,000,000
7,823,841
7,032,147
6,161,877
337,141,270

13

60,000,000
60,000,000
430,867,046

337,141,270

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง-ผลตางจากการตีราคาทรัพยสิน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

(หนวย : บาท)
2552

14

8
15

285,000,000

400,000,000
-

200,000,000
-

400,000,000
7,531,553

9,100,000
66,141,137
275,241,137
706,108,183

1,000,000
99,974,691
508,506,244
845,647,514

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

19
2.4

20
20

2553

(หนวย : บาท)
2552

898,603,490
(736,518,754)
162,084,736
8,262,126
170,346,862
(23,776,928)
(33,927,823)
(9,904,752)
(67,609,503)
102,737,359
(12,833,064)
89,904,295
(28,411,924)
61,492,371
733,917
62,226,288

1,063,197,606
(925,280,760)
137,916,846
3,205,843
141,122,689
(31,143,860)
(23,970,475)
(10,375,206)
(7,774,804)
(73,264,345)
67,858,344
(12,317,338)
55,541,006
(19,028,624)
36,512,382
1,985,286
38,497,668

0.29
217,534,247

0.10
400,000,000

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

400,000,000

กําไรสะสม
ผลกําไร
ที่ยังไมเกิดขึ้นจัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ผลตางจากการ สํารองตามกฎหมาย
ตีราคาทรัพยสิน
8,887,912

1,000,000

61,477,023

(หนวย : บาท)
รวม

471,364,935

คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่ม

-

(1,356,359)

-

-

(1,356,359)

รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน

-

(1,356,359)

-

-

(1,356,359)

กําไรสําหรับป

-

-

-

38,497,668

38,497,668

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป

-

-

-

38,497,668

38,497,668

99,974,691

508,506,244

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

400,000,000

คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่ม

7,531,553

1,000,000

-

(531,395)

-

-

(7,000,158)

-

7,000,158

รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน

-

(7,531,553)

-

7,000,158

(531,395)

กําไรสําหรับป

-

-

-

62,226,288

62,226,288

-

-

69,226,446
-

61,694,893
(200,000,000)

สวนที่โอนไปกําไรสะสมเนื่องจากขายทรัพยสิน

8

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
ลดทุน

14

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย

15

เงินปนผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(200,000,000)
200,000,000

-

-

8,100,000

(8,100,000)

-

9,100,000

(94,960,000)
66,141,137

(531,395)
-

(94,960,000)
275,241,137

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
คาเสื่อมราคา
สวนเกินพันธบัตรตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
2552

90,952,748

58,377,128

(1,240,208)
107,400
28,085,171
(2,519)
933,098
1,255
11,904,861
130,741,806

7,774,804
28,503,784
(2,518)
58,979
11,662,246
106,374,423

8,226,580
110,418,257
(4,184,586)
(154,956)

62,343,677
72,622,293
441,175
(131,092)

55,418,219
3,246,361
623,282
304,334,963
(11,880,493)
(15,296,052)
277,158,418

(23,434,945)
438,322
(3,948,932)
214,704,921
(11,852,201)
(29,630,637)
173,222,083

10,000,000
(4,557,275)
9,698,358
15,141,083

(10,000,000)
(5,782,217)
(15,782,217)

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระคืนทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลเพิ่มเติม
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนงานจากการดําเนินงานตอเนื่อง
สวนงานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
สวนงานจากการดําเนินงานตอเนื่อง
สวนงานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้
- คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่ม
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสม
- โอนผลตางจากการตีราคาทรัพยสินที่ขายเขากําไรสะสม
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากออมทรัพย และกระแสรายวัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
2552

(32,018,117)
(2,000,000)
(45,000,000)
140,000,000
(40,000,000)
(200,000,000)
(94,960,000)
(273,978,117)

(82,056,791)
48,000,000
(147,000,000)
93,000,000
(48,000,000)
(17,000,000)
(153,056,791)

18,321,384
17,287,973
35,609,357

4,383,075
12,904,898
17,287,973

276,679,682
478,736
277,158,418

170,664,062
2,558,021
173,222,083

6,049,202
9,091,881
15,141,083

(15,782,217)
(15,782,217)

531,395
8,100,000
7,000,158

1,356,359
-

20,000
35,589,357
35,609,357

20,000
17,267,973
17,287,973
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ขอความทั่วไป
1.1 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด
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 ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ปจจุบันดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี
บริษัทใหญในระหวางปไดแกบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท
รอ ยละ 98.82 และบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวา งป ไดแ ก บริษัท น้ํา ตาลขอนแกน จํา กัด
(มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งบริษัททั้งสองแหงเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
1.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
ดําเนินการขายทรัพยสินที่ไมเกี่ยวกับธุรกิจโรงงานแปงสาลีออกจากบริษัทฯ ไดแก อาคารคลังสินคา
เทกอง และเครื่องจักรระบบลําเลียงและบริษัทฯไดดําเนินการยกเลิกการดําเนินธุรกิจใหเชาไซโลและ
คลังสินคาโดยการจําหนายทรัพยสินที่เกี่ยวของกับสวนงานดังกลาวทั้งหมดใหแกบริษัทใหญและ
บริษัทที่เกี่ยวของกันในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ข อ 2.4 แล ว ดั ง นั้ น งบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ที่ นํ า มา
เปรียบเทียบจึงแตกตางกับงบการเงินงวดปจจุบันดวยรายการดังกลาวขางตน
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี
2.1 งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได มี ม ติ ใ ห ป ระกาศใช แ ล ว และตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 และฉบับที่ 50-55/2553 ซึ่งลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมดังตอไปนี้
อางอิงมาตรฐาน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช
มีผลบังคับใชทันที
การนําเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2554
สินคาคงเหลือ
1 มกราคม 2554
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2554
นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และ 1 มกราคม 2554
ขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญากอสราง
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเชา
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ผลประโยชนของพนักงาน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ตนทุนการกูยืม
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
สวนไดเสียในการรวมคา
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กําไรตอหุน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหวางกาล
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมมีตัวตน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
1 มกราคม 2554
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล 1 มกราคม 2556
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา 1 มกราคม 2556
ตางประเทศ
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ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่
เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวขางตน ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝายบริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงิน
ในปที่นํามาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชนของพนักงานใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให
ตองทยอยรับรูคาใชจายและประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ตามระยะเวลาตั้งแตวันที่พนักงาน
เริ่ ม ให บ ริ ก าร โดยกํ า หนดให มี ขอ สมมติ ฐ านในการคํ า นวณตามหลัก การคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย
เพื่อประเมินภาระผูกพันและคาใชจายของผลประโยชนระยะยาว รวมถึงกําหนดใหใชวิธีการคิดลด
ผลประโยชนเนื่องจากกําหนดเวลาการจายชําระผลประโยชนดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พนักงาน
ไดใหบริการเปนเวลานาน สําหรับการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให
บันทึกประมาณการหนี้สินที่คํานวณจากระยะเวลาที่พนักงานใหบริการกอนวันที่มีผลบังคับใชไดสี่ทางเลือก
โดยบริษัทฯ เลือกวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
ผู บ ริ ห ารได ป ระเมิ น ประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน พ นั ก งานในช ว งการเปลี่ ย นแปลง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งหนี้สินดังกลาวจะมีผลทําใหหนี้สินเพิ่มขึ้นเปนเงินประมาณ 1.81 ลานบาท
และกําไรสะสมลดลงเปนเงินประมาณ 1.81 ลานบาท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินไดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจาก
ความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบ
ทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่
เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
2.3 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารตองใชการประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว ประมาณการและ
ขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
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2.4 รายละเอียดการดําเนินงานที่ยกเลิก
รายละเอียดงบกําไรขาดทุนของการดําเนินงานที่ยกเลิก สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 ดังนี้
(หนวย : บาท)
2552
2553
รายไดจากการบริการ
1,550,400
4,082,720
ตนทุนบริการ
(501,947)
(1,246,598)
กําไรกอนภาษีเงินได
1,048,453
2,836,122
ภาษีเงินได
(314,536)
(850,836)
กําไรสําหรับป
733,917
1,985,286
ทั้งนี้ขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนการนําเสนอขอมูลที่เกิดขึ้นโดยตรงของ
ธุรกิจใหเชาไซโลและคลังสินคา โดยไมมีการนําคาใชจายสวนกลางมาปนสวน เนื่องจากจํานวนไม
เปนสาระสําคัญ ซึ่งในไตรมาส 2 ป 2553 บริษัทฯ ไดยกเลิกสวนงานดังกลาว และขายทรัพยสินที่
เกี่ยวของใหกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวน
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก เงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีกําหนดระยะเวลาจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีภาระผูกพัน
3.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประเมินโดย
การวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้
จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
3.3 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ตนทุนของสินคา
คํานวณโดยใชวิธีเขากอน-ออกกอนสุทธิดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (ถามี) ซึ่ง
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพพิจารณาจากสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นจริง
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยู
ในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุน
สินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวย
คาใชจายที่จําเปนในการขาย
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3.4 เงินลงทุนระยะยาว เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แยกประเภทเปนเงินลงทุน
ระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ เงินลงทุนดังกลาวแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและ
หักดวยคาเผื่อการดอยคา บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามวิธีเสนตรง
จํานวนที่ตัดจําหนายนี้แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
3.5 อาคารและอุ ป กรณ แสดงด ว ยราคาทุน หัก ค า เสื่อ มราคาสะสมและค า เผื่ อ การด อยคา สะสมของ
สินทรัพยยกเวน อาคารและเครื่องจักรที่แสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรม
ซึ่งกําหนดจากเกณฑการใชงานของสินทรัพยที่มีอยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสือ่ มราคา
สะสมที่คํานวณจากมูลคายุติธรรมนั้นและคาเผื่อการดอยคาสะสมของสินทรัพย
การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระ
ประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราว เพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไปยังสวน
ของผูถือหุนภายใตบัญชีผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง-ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคา
สินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน ซึ่งสวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเครื่องจักรเพิ่มจะทยอย
ตัดจายตามอายุการใชงานที่เหลืออยูของสินทรัพยนั้น
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของสินทรัพยโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณดังนี้
- อาคาร
5-20
ป
ป
- สวนปรับปรุงอาคาร
7-10
- ระบบสาธารณูปโภค
20
ป
- เครื่องจักรและอุปกรณ
5-20
ป
- ยานพาหนะ
5
ป
บริษัทฯ บันทึกคาเสื่อมราคาที่คํานวณไดขางตน ดังตอไปนี้
- คาเสื่อมราคาของสวนที่คํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มตัดจําหนายไปบัญชีผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง
3.6 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวา
สินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน บริษัทฯ จะบันทึกการลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
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3.7 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน
3.8 ผลประโยชนของพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
3.9 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจาย
ชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับ
คืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรู
รายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
และแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวน
รายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว
3.10 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
- รายไดจากการขายสินคารับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดหากฝายบริหารยังมี
การควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคานั้นหรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่
เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะตองรับคืนสินคา
- รายไดคาบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
- รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
3.11 การรับรูคาใชจาย
3.11.1 รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตาม
สัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
3.11.2 ตนทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในงวดที่คาใช จายดั งกลาวเกิดขึ้ น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของ
สินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชา
การเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
3.11.3 คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
3.12 ภาษีเงินไดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีภาระตองเสียภาษีโดยคํานวณจากกําไรสําหรับปทางภาษีตาม
กฎหมายภาษีอากร
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3.13 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้นป
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ไดรับชําระ
คาหุนเพิ่มทุน
3.14 รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลง
คาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดง
รวมไวเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
3.15 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มี
สิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารที่
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให
ปฏิ บั ติ ตามบุ คคลดั งกล าว และกิ จการที่ บุ คคลดั งกล าวมี อํ านาจควบคุ มหรื อมี อิ ทธิ พลอย างเป น
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
3.16 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เปดเผยตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยสวนงานธุรกิจเปนสวน
ธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งแตกตางไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น
3.17 เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อื่น เงินให
กูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวของแลว
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการรับหรือจายชําระ
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4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน
หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ความสัมพันธ
- เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
10,000,000
ยอดตนป
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
10,000,000
เงินใหกูยืมรับคืนระหวางป
(10,000,000)
ยอดปลายป
10,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัทฯ กับบริษัทใหญเปนเงินใหกูยืม
ตามสัญญาเงินกูกําหนดจายคืนเงินตนภายใน 3 เดือน และจายชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 2.25 ตอป ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2553ไดรับชําระคืนทั้งจํานวนแลว
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ความสัมพันธ
- เงินมัดจําจาย
1,031,300
1,238,420
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
- เจาหนี้การคา
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,405,231
2,051,939
-เงินมัดจําคางจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
701,300
- คาใชจายอื่นคางจาย
27,088
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
772,262
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน
428,087
799,350
รวม
428,087
- ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
3,041
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(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ความสัมพันธ
- เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
ยอดตนป
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
เงินกูยืมจายคืนระหวางป
ยอดปลายป
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดตนป
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
เงินกูยืมจายคืนระหวางป
ยอดปลายป
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
ยอดตนป
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
เงินกูยืมจายคืนระหวางป
ยอดปลายป
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
ยอดตนป
2,000,000
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
เงินกูยืมจายคืนระหวางป
(2,000,000)
ยอดปลายป
รวม
-

96,000,000
(96,000,000)
2,000,000
(2,000,000)
36,000,000
(36,000,000)
5,000,000
10,000,000
(13,000,000)
2,000,000
2,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนการกูยมื
ตามสัญญากูเงิน กําหนดจายคืนเงินตนภายใน 1 ป และจายชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยคิดดอกเบี้ย
ระหวางกันในอัตรารอยละของเงินฝากประจํา 3 เดือน บวกรอยละ 0.75 ตอป และพิจารณาอัตราดอกเบี้ย
ทุกๆ 3 เดือน เมื่อครบกําหนดชําระ ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2553 ไดจายชําระคืนทั้งจํานวนแลว
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- เงินกูยืมระยะยาว
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
ยอดตนป
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
เงินกูยืมจายคืนระหวางป
ยอดปลายป

ความสัมพันธ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
-

17,000,000
(17,000,000)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวน
เปนการกูยืมตามสัญญาเงินกู กําหนดจายคืนเงินตนภายใน 5 ป และจายชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดย
คิดดอกเบี้ยเงินกูยืมในอัตรารอยละของเงินฝากประจํา 3 เดือน บวกรอยละ 0.75 ตอป ในระหวางป
2552 บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมทั้งหมดแลว

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

ความสัมพันธ
บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
8,816,887
881,471

-

ในไตรมาส 2 ป 2553 บริษัทฯ ขายทรัพยสินใหกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
สวนใหญจํานวน 9.09 ลานบาท ในราคาตามบัญชีซึ่งประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2551 สวนที่เหลือเปนการขายทรัพยสินในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- รายไดคาเชาโกดัง
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
- กําไรจากการขายทรัพยสิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

1,550,400

4,082,720

บริษัทใหญ

371,493

-

บริษัทใหญ

41,918

-
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- คาเชาที่ดิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- คาเชาโกดัง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- คาเชาไซโล
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
- คาถุงบรรจุภัณฑ
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
- คาบริการขนสง
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
- คาบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
- คาใชจายอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมเิ นิ้ล จํากัด (มหาชน)
- ดอกเบี้ยจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด
รวม

ความสัมพันธ

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

บริษัทใหญ

4,550,050

5,029,200

บริษัทใหญ

5,250,006

6,313,363

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

155,040

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

14,519,800

16,991,050

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

8,888,248

10,005,839

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

576,000

536,000

บริษัทใหญ

325,854

313,885

2,137
2,137

1,988,366
19,644
81,069
442,534
2,531,613

บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

นโยบายการกําหนดราคา
- รายไดคาเชาโกดังเปนไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป
- คาเชาที่ดินและโกดังบริษัทฯ ไดทําสัญญากับบริษัทใหญ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
1) สัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสินคา ทําสัญญาเชาคราวละ 1 ป โดย
จายคาเชาในอัตรา 350,650 บาทตอเดือน ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม
2553 และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาฉบับใหมกําหนดอายุการเชา 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 และเมื่อครบ
กําหนดการเชา หากบริษัทฯ ตองการตอสัญญาเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบกอนครบกําหนดไมนอยกวา
2 ป โดยผูใหเชายินยอมใหสิทธิ์แกผูเชาสามารถเชาที่ดินดังกลาวตอไปอีกไมเกิน 30 ป เมื่อสัญญาเชา
นี้ถูกยกเลิกไป บริษัทฯ มีหนาที่สงมอบที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี) ตามสภาพที่เปนอยูในวันที่
ครบกําหนดสัญญาเชาที่ดิน เวนแตจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาเปน
ประการอื่น
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2) สัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารคลังสินคา ทําสัญญาคราวละ 3 ป สัญญาเชาฉบับลาสุดมีอายุ
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมื่อครบกําหนดการเชา ผูใหเชาขอให
คํามั่นแกผูเชาอันที่จะใหเชาที่ดินนี้ตอไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป จนกวาจะครบกําหนดการเชา 30 ป
และเมื่อสัญญาเชานี้ถูกยกเลิกไป ผูเชามีหนาที่สงมอบที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง(ถามี) ตามสภาพ
ที่เปนอยูในวันที่ครบกําหนดสัญญาเชาที่ดิน เวนแตคูสัญญาจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง
ในที่ดินที่เชาเปนประการอื่นโดยบริษัทฯ จายคาเชาตามสัญญาในอัตราเดือนละ 68,450 บาท ซึ่ง
ไตรมาส 2 ป 2553 ไดยกเลิกสัญญาเชาดังกลาวเนื่องจากบริษัทฯ ไดตกลงขายสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
ที่เชาใหกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวน
3) สัญญาเชาโกดังเพื่อเก็บสินคาสําเร็จรูป ทําสั ญญาเชาคราวละ 1 ป สัญญาเชาฉบับลาสุด มีอายุ
นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เมื่อครบกําหนดการเชา ผูใหเชาขอให
คํามั่นแกผูเชาอันที่จะใหเชาที่ดินนี้ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป จนกวาจะครบกําหนดการเชา 30 ป
และเมื่อสัญญาเชานี้ถูกยกเลิกไป ผูเชามีหนาที่สงมอบที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง(ถามี) ตามสภาพที่
เปนอยูในวันที่ครบกําหนดสัญญาเชาที่ดิน เวนแตคูสัญญาจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง
ในที่ดินที่เชาเปนประการอื่นโดยบริษัทฯ จายคาเชาตามสัญญาในอัตราเดือนละ 115,500 บาท
4) สัญญาเชาโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบ อายุการเชาแตละครั้งนาน 2 เดือน อัตราเชารวมเดือนละ 503,710 บาท
- รายไดอื่นและคาใชจายอื่นระหวางกัน เปนราคาและเงื่อนไขทางการคาเดียวกันกับบุคคลภายนอก ซึ่ง
เปนไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการคาในราคาตลาดโดยทั่วไป
4.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ประกอบดวย
รายชื่อบริษัท
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

เกี่ยวของโดย
ถือหุนบริษัททางตรง 98.82 %
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
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5. ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
ลูกหนี้การคาในประเทศ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

65,664,266
35,158,865
9,630,746
110,453,877
(8,675,939)
101,777,938

87,791,876
20,107,928
10,888,053
118,787,857
(9,916,147)
108,871,710

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 5 วัน ถึง 45 วัน ใน
ระหวางปมีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

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

2553
9,916,147
(1,240,208)
8,675,939

(หนวย : บาท)
2552
2,141,343
7,774,804
9,916,147

6. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย

วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
126,124,307
284,713,836
9,750,985
13,192,776
5,227,773
9,163,235
1,232,814
1,677,697
59,719,972
3,726,564
202,055,851
312,474,108
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ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจํานวน 736.96 ลานบาท และ 934.79 ลานบาท ตามลําดับ
7. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- พันธบัตรรัฐบาล
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวม
หัก เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-สุทธิ

500,000
(53)
499,947
(499,947)
-

500,000
(2,572)
497,428
497,428

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด(วันที่ 9 มกราคม 2554)
ทั้งจํานวนนําไปค้ําประกันการใชไฟฟา

23
8. อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคาร
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ระบบ
สินทรัพย
สาธารณูปโภค ระหวางกอสราง

(หนวย : บาท)
รวม

118,759,787
118,759,787
16,000
(30,179,690)
88,596,097

316,884,105
231,413
317,115,518
195,565
(12,176,691)
305,134,392

7,740,889
39,143
7,780,032
373,747
8,153,779

16,810,262
30,523
16,840,785
3,971,963
(1,057,907)
19,754,841

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

5,442,043
5,442,043
5,442,043

497,585,075
301,079
497,886,154
4,557,275
(43,414,288)
459,029,141

(35,340,787)
(5,501,926)
(40,842,713)
(5,280,812)
28,183,397
(17,940,128)

(36,771,822)
(16,347,725)
(53,119,547)
(16,325,109)
10,778,064
(58,666,592)

(2,671,099)
(1,693,072)
(4,364,171)
(1,546,871)
(5,911,042)

(5,260,351)
(3,363,659)
(8,624,010)
(3,334,978)
821,529
(11,137,459)

(2,566,851)
(1,597,402)
(4,164,253)
(1,597,401)
(5,761,654)

-

(82,610,910)
(28,503,784)
(111,114,694)
(28,085,171)
39,782,990
(99,416,875)

10,254,781
10,254,781
(10,254,781)
-

1,935,009
1,935,009
(1,935,009)
-

-

-

-

-

12,189,790
12,189,790
(12,189,790)
-

(2,464,749)
(1,134,456)
(3,599,205)
(444,458)
4,043,663
-

(837,129)
(221,903)
(1,059,032)
(86,937)
1,145,969
-

-

-

-

-

(3,301,878)
(1,356,359)
(4,658,237)
(531,395)
5,189,632
-

84,572,650
70,655,969

264,871,948
246,467,800

3,415,861
2,242,737

8,216,775
8,617,382

27,783,736
26,186,335

5,442,043
5,442,043

394,303,013
359,612,266

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อาคารโรงงานแปงสาลี และเครื่องจักรทั้งหมดราคา
ตามบัญชี จํานวน 304.23 ลานบาท และ 324.17 ลานบาท ตามลําดับ จดจํานองเปน หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อุปกรณของบริษัทฯ ราคาทุนจํานวน 1.43 ลานบาท และ
0.52 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อาคารและงานระหวางกอสรางอาคารโรงงานราคา
ตามบัญชี จํานวน 76.08 ลานบาท และ 86.87 ลานบาท ตามลําดับ กอสรางบนที่ดินซึ่งเชาจากบริษัทใหญ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4.2
จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น
จะบันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีคาเสื่อมราคา
ของสวนเกินทุนซึ่งตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน
0.53 ลานบาท และ 1.36 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาของสวนเกินทุน
ผานงบกําไรขาดทุน จะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ลดลงจํานวน 0.53 ลานบาท และ 1.36 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรตอหุนลดลง จํานวน 0.002 บาทตอหุน
และ 0.003 บาทตอหุน ตามลําดับ
ในไตรมาส 2 ป 2553 บริษัทฯ ขายอาคาร สวนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรที่มีการตีราคา
สินทรัพ ยเ พิ่ม ใหกับบริษัทใหญแ ละบริษัทที่เ กี่ยวของกันในราคาตามบัญชีทําใหรับรูสวนเกิน ทุนจาก
การตีราคาในสินทรัพยดังกลาวเขากําไรสะสมในสวนของผูถือหุนจํานวน 7.00 ลานบาท
9. สินเชื่อและการค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงินเจาหนี้ทรัสตรีซีท
เลตเตอรออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่
10, 13 และ 22 ซึ่งใชหลักประกันหนี้รวมกับบริษัทใหญไดแก อาคารโรงงานแปงสาลีและเครื่องจักร
ทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8 และที่ดินพรอมอาคารคลังสินคา
กรรมสิทธิ์ของบริษัทใหญ นอกจากนี้บริษัทฯ ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานแปงขาวสาลี
ดังกลาวใหธนาคารผูใหกูพรอมทั้งทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรพรอมอุปกรณในวงเงินสูงสุดที่
บริษัทประกันภัยจะพึงรับไดโดยยกประโยชนในสิทธิประกันภัยทรัพยสินใหแกธนาคารผูใหกูเปนผูรับ
ผลประโยชน และมีบริษัทใหญรวมค้ําประกันภายในวงเงิน 1,365.00 ลานบาท
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10. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้ทรัสตรซี ีท
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
100,000,000
30,000,000
130,280,465
232,298,582
230,280,465
262,298,582

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 บริษัท ฯ ไดกูยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน โดยออก
ตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25-2.95 ตอป และ 2.25 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนการกูยืมในสกุลเงินบาท ซึ่งมี
วงเงินรวมจํานวน 700.00 ลานบาท และ 850.00 ลานบาท ตามลําดับ ระยะเวลา 1-4 เดือน อัตราดอกเบี้ย
Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน โดยใชหลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
11. เจาหนี้การคา
ประกอบดวย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
1,405,231
2,051,939
60,839,066
4,772,884
62,244,297
6,824,823

12. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ กูยืมเงินจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกันโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ชนิดจายคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50-3.80 ตอป ในไตรมาส 1
ป 2553 ไดจายชําระคืนทั้งจํานวนแลว
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13. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
100,000,000
(40,000,000)
60,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้

ราคาตามบัญชีตนป
กูเพิ่มระหวางป
จายคืนเงินกูระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
140,000,000
(40,000,000)
100,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกูยืมระยะยาววงเงิน 140.00 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง ตามสัญญาลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญและหลักทรัพยค้ําประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินตนเปนงวดทุก 6 เดือน โดยชําระในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคมของทุกป รวม 7 งวดๆ ละ 20.00 ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2553
- อัต ราดอกเบี้ย นับ แตวัน ที่เ บิก เงิน กูจ ากวงเงิน กูครั้งแรก (วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2553) ถึงวัน ที่
11 กันยายน 2553 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.25 ตอป และตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2553 เปนตนไป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
- บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินเฉพาะหนี้สินระยะยาวตอสวนทุนไมเกิน 1.5 : 1
- บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ไวในอัตราไมต่ํากวา 1.2 : 1
- บริษัทฯ ไมจายเงินปนผล เวนแตผูใหกูเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู
- หลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
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14. ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน
ยอดยกมา
- หุนสามัญ
- ลดทุน
แตกหุนโดยลดมูลคาหุน
- จากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท
- เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือปลายป
- หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
ยอดยกมา
- หุนสามัญ
- ลดทุน
แตกหุนโดยลดมูลคาหุน
- จากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท
ยอดคงเหลือปลายป
- หุนสามัญ

ราคาตาม
มูลคาหุน
(บาท)

จํานวนหุน
(หุน)

มูลคา
(บาท)

จํานวนหุน
(หุน)

มูลคา
(บาท)

100.00
100.00
100.00

4,000,000
(2,000,000)
2,000,000

400,000,000
(200,000,000)
200,000,000

4,000,000
4,000,000

400,000,000
400,000,000

1.00
1.00

200,000,000
85,000,000

200,000,000
85,000,000

400,000,000
-

400,000,000
-

1.00

285,000,000

285,000,000

400,000,000

400,000,000

4,000,000
(2,000,000)
2,000,000

400,000,000
(200,000,000)
200,000,000

4,000,000
4,000,000

400,000,000
400,000,000

1.00

200,000,000

200,000,000

400,000,000

400,000,000

1.00

200,000,000

200,000,000

400,000,000

400,000,000

100.00
100.00
100.00

2553

2552

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติพิเศษอนุมัติ
ลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 5.(ทุน) จากเดิม 400.00 ลานบาท (ประกอบดวยหุนสามัญ
4 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท) เปน 200.00 ลานบาท (ประกอบดวยหุนสามัญ 2 ลานหุน มูลคาหุนละ
100.00 บาท) การลดทุนดังกลาวไมไดทําใหสัดสวนการลงทุนของผูถือหุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแตอยางใด
และเมื่อไมมีเจาหนี้รายใดคัดคาน บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนลดทุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553
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ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติที่สําคัญ ดังนี้
- อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อดําเนินการ
นําบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป และใหแกไข
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิมชื่อ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด เปน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล
จํากัด (มหาชน)
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท
เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 85.00 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200.00 ลานบาท
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 285.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 85
ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
- อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค และ
ทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด การเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 85 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป
- อนุมัติการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมทั้งหมดใหใชขอบังคับใหมแทนใหยกเลิกตราประทับเดิม
และใหใชตราประทับใหมและใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคจากเดิม 51 ขอ เปน 52 ขอ
เพื่อใหสอดคลองกับการที่บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
โดยบริษัทฯ ไดดํา เนิน การจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงมูลคา หุน และจํา นวนหุน การเพิ่มทุน
จดทะเบียน การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย
แลวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
15. เงินปนผลและทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย
ประกาศจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 5.00 ลานบาท

อนุมัติโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2553

เงินปนผลจาย เงินปนผล
(หนวย : บาท) จายตอหุน วันที่จายเงินปนผล
94,960,000 23.74 31 พฤษภาคม 2553

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได
ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน 94,960,000 บาท
คิดเปนเงินปนผลจายหุนละ 23.74 บาท และไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5 ลานบาท
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ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสําหรับปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมไดซึ่งในป 2553 บริษัทฯ จัดสรรกําไรสําหรับป 2553 เปนทุนสํารองตามกฏหมายจํานวน 3.10
ลานบาท
16. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.57 : 1.00
และ 0.66 : 1.00 ตามลําดับ
17. คาใชจายตามลักษณะ

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

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
33,125,875
31,230,601
28,085,171
28,503,784
9,800,056
11,497,603
15,008,327
15,948,705
13,618,117
14,441,440
679,262,751
876,068,438
7,377,253
3,953,928
19,280,857
18,802,296
11,904,861
11,662,246
817,463,268
1,012,109,041

ในป 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานอื่นบางสวน เปนผลขาดทุนจากเหตุการณน้ําทวม
โกดังสินคา สงผลใหวัตถุดิบในโกดังสินคาของบริษัทฯ เสียหายจํานวน 9.87 ลานบาท โดยในระหวางป
บริษัทฯ สามารถขายวัตถุดิบดังกลาวไดในราคา 4.34 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน 5.53 ลานบาท อยูระหวาง
รอเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย ซึ่งยังไมสามารถประมาณมูลคาที่จะไดรับชดเชยที่แนชัดได บริษัทฯ
จึงยังไมรับรูสินทรัพยดังกลาวในงบการเงิน
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18. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารสวนหนึ่งเปนคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการ
ของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชน
ที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 2.06
ลานบาท
19. ภาษีเงินได
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางบัญชีหลังจากบวก/หักรายได
หรือคาใชจายตางๆ ที่ไมสามารถถือเปนรายไดหรือรายจายในทางภาษี ตลอดจนรายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
โดยสวนใหญบวกกลับ(หักออก)ดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
- รายการกําไรจากการขายสินทรัพย
7,000,158
- รายการหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
(1,240,208)
7,774,804
- รายการคาที่ปรึกษาทางการเงิน
(1,136,364)
20. กําไรตอหุน
บริษัทฯ คํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยการหารกําไรสําหรับป
ดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดังนี้
วันที่
1 ม.ค.- 1 ก.พ. 53
2 ก.พ.-31 ธ.ค. 53

จํานวนหุน
(หุน)
400,000,000
200,000,000
รวม

ระยะเวลาที่ออก(วัน) จํานวนหุนคิดตามวัน(หุน)
สําหรับป
สําหรับป
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12,800,000,000
333
66,600,000,000
365
79,400,000,000

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสําหรับป = 79,400,000,000/365 = 217,534,247 หุน
กําไรสําหรับป (หนวย : บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน)
กําไรตอหุน (หนวย : บาท)

62,226,288
217,534,247
0.29
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21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริ ษัท ฯ ได นํา เสนอข อมู ล ทางการเงิน จํา แนกตามสว นงานธุ รกิจ และส ว นงานภูมิศ าสตร
รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงาน
ทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
สวนงานที่ดําเนินงาน
สวนงานธุรกิจผลิตและ
จําหนายแปงสาลี
2553
รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

2552

898,603,490 1,063,197,606
162,084,736
137,916,846
8,262,126
3,205,843
170,346,862
141,122,689
(67,609,503) (73,264,345)
(12,833,064) (12,317,338)
(28,411,924) (19,028,624)
61,492,371
36,512,382
101,777,938
202,055,851
359,612,266

108,871,710
312,474,108
384,526,625

สวนงานที่ยกเลิก
สวนงานธุรกิจ
ใหเชาคลังสินคา

รวม

2553

2552

2553

2552

1,550,400
1,048,453
1,048,453
(314,536)
733,917

4,082,720
2,836,122
2,836,122
(850,836)
1,985,286

900,153,890 1,067,280,326
163,133,189 140,752,968
8,262,126
3,205,843
171,395,315 143,958,811
(67,609,503) (73,264,345)
(12,833,064) (12,317,338)
(28,726,460) (19,879,460)
62,226,288
38,497,668

-

9,776,388

101,777,938
202,055,851
359,612,266
42,662,128
706,108,183

108,871,710
312,474,108
394,303,013
29,998,683
845,647,514

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใชวงเงินตางๆ ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วงเงินทั้งสิ้น
ใชไป
คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
หนังสือค้ําประกัน
5,000
3,484
1,516
5,000
2,984
2,016
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท และเงินกูยืมระยะสัน้
700,000
611,866 88,134
850,000 267,107 582,893
เงินเบิกเกินบัญชี
15,000
- 15,000
15,000
15,000
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
800,000
- 800,000
800,000
3,375 796,625

วงเงินตามภาระผูกพันขางตนใชหลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9
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22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทใหญใน
วงเงิน 330.00 ลานบาท และค้ําประกันบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมกับบริษัทใหญในวงเงิน 525.00 ลานบาท
เทากันทั้งสองป
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อเครื่องจักร ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการประกอบชิ้นสวน โดยมีการจายชําระเงินมัดจําแลว 30%ของมูลคาเครื่องจักร และเหลือ
ภาระผูกพันที่ตองจายชําระอีกจํานวน 0.11 ลานฟรังคสวิส
22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสินคาที่ยังไมสงมอบเปน
จํานวน 15.47 ลานบาท
22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศที่ยังคางสงเปนจํานวน 9.98 ลานดอลลารสหรัฐ และ 0.55 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ
23. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คูสัญญาไม
ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯสวนใหญเกี่ยวของกับการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักร
เนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ2552 บริษัทฯ มี
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดทาํ สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
(หนวย : พัน)
สกุลเงิน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ดอลลารสหรัฐฯ
1,971
112
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หนวยและสกุลเงิน
’000 USD
พันบาท
พันบาท

จํานวนเงินที่ทําสัญญา
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
101
3,375
(1)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง
1 ป
1 ถึง 5 ป
5 ป ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

-

-

230,280,465
40,000,000 60,000,000
270,280,465 60,000,000

-

499,947
499,947

31,453,856
31,453,856

31,453,856
499,947
31,953,803

- 230,280,465
- 100,000,000
- 330,280,465

0.250
3.875

2.63-3.00
MLR-1.00
(หนวย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง
1 ถึง 5 ป
5 ป ตามราคาตลาด
1 ป

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 10,000,000
เงินลงทุนระยะยาว
10,000,000
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
262,298,582
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2,000,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
45,000,000
309,298,582

497,428
497,428

-

-

-

16,732,747
16,732,747

16,732,747
10,000,000
497,428
27,230,175

- 262,298,582
2,000,000
- 45,000,000
- 309,298,582

0.25
2.25
3.875

2.25
0.75
3.50-3.80
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมแกบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน และลูกหนี้อื่น อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให
สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีความ
เสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
24. การจัดประเภทรายการใหม
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบัญชีของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม เพื่อเปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยการจัดประเภทรายการบัญชีนี้ไมมีผลกระทบ
ตอกําไรสุทธิที่เคยเสนอรายงานไปแลว ดังนี้ :(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กอนจัดประเภท จัดประเภท หลังจัดประเภท
งบดุล
ลูกหนี้การคา
คาใชจายคางจาย

110,475,951 (1,604,241) 108,871,710
9,428,082 (1,604,241)
7,823,841
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
กอนจัดประเภท จัดประเภท หลังจัดประเภท

งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
คาใชจายในการขาย

1,067,225,261 (4,027,655) 1,063,197,606
35,171,515 (4,027,655) 31,143,860

25. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้แลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554

