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3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยคางรับ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
6

7

(หนวย : พันบาท)
2555
2554
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
(ปรับปรุงใหม)

13,565
113,910
25,984
355,182
3,429
512,070

27,619
103,155
308,506
2,859
442,139

341,614
3,569
345,183
857,253

351,660
3,062
354,722
796,861

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หนวย : พันบาท)
หมายเหตุ
2555
2554
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
(ปรับปรุงใหม)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
10
11

426,615
17,428
40,000
6,754
4,755
495,552

380,493
30,131
40,000
13,750
4,982
469,356

11
12

2,958
2,958
498,510

20,000
2,575
22,575
491,931

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หนวย : พันบาท)
หมายเหตุ
2555
2554
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
(ปรับปรุงใหม)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

14

285,000

285,000

200,000

200,000

10,900
147,843
358,743
857,253

10,900
94,030
304,930
796,861

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
หมายเหตุ 2555
2554

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)

6
16

17

(ปรับปรุงใหม)

229,861
(197,772)
32,089
510
25,984
(4,847)
(11,545)
(5,802)
36,389
(6,755)
29,634
29,634

212,950
(175,476)
37,474
1,237
(3,200)
(8,274)
(4,770)
22,467
(6,960)
15,507
15,507

525,108
(445,983)
79,125
4,206
25,984
(13,938)
(23,741)
(11,068)
60,568
(6,755)
53,813
53,813

414,752
(333,369)
81,383
10,249
(6,292)
(20,206)
(9,113)
56,021
(17,264)
38,757
38,757

0.15
200,000

0.08
200,000

0.27
200,000

0.19
200,000

18

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(หนวย : พันบาท)
รวม
กําไรสะสม
ทุนเรือนหุน
จัดสรรแลว
ที่ออกและ
ยังไมได สวนของ
หมายเหตุ ชําระแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และรายการแกไขขอผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุงใหม)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

200,000

9,100

64,333 273,433

3

200,000
200,000

9,100
9,100

(501)
(501)
63,832 272,932
38,757 38,757
102,589 311,689

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานไวในงวดกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และรายการแกไขขอผิดพลาด
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

200,000

10,900

97,040 307,940

200,000
200,000

10,900
10,900

(3,010) (3,010)
94,030 304,930
53,813 53,813
147,843 358,743

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
คาเสื่อมราคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
ดอกเบี้ยรับจากสวนต่ํามูลคาพันธบัตร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
รายไดเงินชดเชยคาเสียหายจากบริษัทประกันภัย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย : พันบาท)
2554
(ปรับปรุงใหม)

60,568

56,021

588
11,543
(245)
(251)
(25,984)
383
10,546
57,148

(160)
11,146
21
(10)
(11)
383
8,951
76,341

(11,343)
(46,676)
(570)
(507)

14,638
(77,762)
41
(471)

(12,740)
(227)
(14,915)
(10,644)
(13,751)
(39,310)

(64,086)
(16)
(51,315)
(8,922)
(20,464)
(80,701)
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(หนวย : พันบาท)
2554
(ปรับปรุงใหม)

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ซื้อสินทรัพย
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายลวงหนาคาสินทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(1,256)
390
(866)

510
(4,376)
6
(276)
(4,136)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

46,122
(20,000)
26,122

88,681
(20,000)
68,681

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

(14,054)
27,619
13,565

(16,156)
35,609
19,453

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้
- ซื้อสินทรัพยถาวรซึ่งยังไมไดจายชําระ
- ปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดกับหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากออมทรัพย และกระแสรายวัน
- เช็คในมือ

386
-

1,808

20
13,350
195
13,565

20
19,433
19,453
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
1. ขอความทั่วไป
1.1 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
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
บริษัทใหญ ไดแกบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 98.82
และบริษัทใหญในลําดับสูงสุด ไดแก บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัททั้งสองแหง
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
2.2 งบการเงิ น ระหว า งกาลนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากงบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2554 งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงิน
ประจําป แตเนนการใหขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
ขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับ
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
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2.3 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลัก
พันบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น
2.4 บริษัทฯ ไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.5 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใช
ดุลยพินิจการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย
การบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ในการจัดทํางบการเงินและแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในระหวางกาล ผูบริหารได
มีการใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ การประมาณการ
ซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.6 ในระหวางงวดสภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงาน
ดําเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2556
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน
เมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนมาถือปฏิบัติ
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและรายการแกไขขอผิดพลาด
3.1 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรูคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจากเดิม
บันทึกเปนคาใชจายตามอายุสัญญาเชา เปนการรับรูคาเชาตามวิธีเสนตรง โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุง
งบการเงินยอนหลังงบการเงินป 2554 และ 2553 นับจากวันที่เริ่มสัญญาเชา ซึ่งมีผลทําใหหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 1.70 ลานบาท และ 0.50 ลานบาท ตามลําดับ
และกําไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลดลงดวยจํานวนเดียวกัน
3.2 บริษัทฯ แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาของอาคารที่สรางบนที่ดินที่เชาจาก
บริษัทใหญ เนื่องจากการประมาณมูลคาซากในป 2554 สูงไป โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลัง ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพย และกําไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจํานวน
1.31 ลานบาท

12
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและรายการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวตามขอ 3.1 และ 3.2
แสดงผลกระทบไดดังนี้
ผลกระทบตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กอน
ปรับปรุงใหม
หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
กําไรสะสมยังไมจัดสรร

74,398
66,141

501
(501)

74,899
65,640

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
กอน
ปรับปรุงใหม
หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน(หนวย : บาท)

736,519
31,671
69,226
0.32

220
281
(501)
-

736,739
31,952
68,725
0.32

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
กอน
ปรับปรุงใหม
หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
กําไรสําหรับป
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

69,226
64,333

(501)
(501)

68,725
63,832
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ผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กอน ปรับปรุงใหม หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
กําไรสะสมยังไมจัดสรร

352,966
28,427
97,040

(1,306)
1,704
(3,010)

351,660
30,131
94,030

สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
กอน
หลัง
ปรับปรุงใหม
กอน ปรับปรุงใหม หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน (หนวย:บาท)

175,022
8,102
16,133
0.08

454
172
(626)
-

175,476
8,274
15,507
0.08

332,464
19,862
40,006
0.20

905
344
(1,249)
(0.01)

333,369
20,206
38,757
0.19

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
กอน ปรับปรุงใหม หลัง
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด) ปรับปรุงใหม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
กําไรสําหรับงวด
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

64,333
40,006
104,339

(501)
(1,249)
(1,750)

63,832
38,757
102,589
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4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน
หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันมีดังนี้
4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- ลูกหนี้อื่น
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด

ความสัมพันธ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

107

-

- เงินมัดจําจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

1,031
490
1,521

1,031
490
1,521

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

978

392

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

2,307
274
2,581

1,705
278
1,983

- เจาหนี้การคา
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- มูลคาการขายทรัพยสิน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรมน้ํามัน จํากัด

ความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
100

-
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4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- กําไรจากการขายทรัพยสิน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรมน้ํามัน จํากัด

ความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
99

-

- คาเชาที่ดิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

บริษัทใหญ

2,705

2,705

- คาเชาโกดัง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

บริษัทใหญ

990

990

- คาเชาไซโล
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

1,469

1,224

- คาถุงบรรจุภัณฑ
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

5,692

5,705

- คาบริการขนสง
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

3,793

2,917

- คาบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

372

301

7

6

9,266
143
9,409

7,036
137
7,173

- คาใชจายอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

บริษัทใหญ
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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 ตองการ
ตอสัญญาเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบกอนครบกําหนดไมนอยกวา 2 ป โดยผูใหเชายินยอม
ใหสิทธิ์แกผูเชาสามารถเชาที่ดินดังกลาวตอไปอีกไมเกิน 30 ป เมื่อสัญญาเชานี้ถูกยกเลิกไป
บริษัทฯ มีหนาที่สงมอบที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี) ตามสภาพที่เปนอยูในวันที่ครบกําหนด
สัญญาเชาที่ดิน เวนแตจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาเปนประการอื่น
2) สัญญาเชาโกดังเพื่อเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเชาทั่วไป
ซึ่งมีอายุระหวาง 2 เดือน ถึง 3 ป
- รายไดอื่นและคาใชจายอื่นระหวางกัน เปนราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการคาในราคาตลาดโดยทั่วไป
- ไมคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อระหวางกัน
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. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
119,401
107,816
(6,270)
(5,682)
113,131
102,134
236
907
543
114
113,910
103,155

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

69,697
43,321
113
630
5,640
119,401
(6,270)
113,131

62,050
38,906
1,178
5,682
107,816
(5,682)
102,134

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 15 ถึง 60 วัน
บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2555 ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หนวย : พันบาท)
5,682
683
(95)
6,270
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6. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
249,973
315,070
6,583
6,984
12,563
22,283
1,109
1,448
71,864
9,397
342,092
355,182
(33,586)
308,506
355,182

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วัตถุดิบคงเหลือสวนหนึ่งจํานวน 96.22 ลานบาท ไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณไฟไหมรถแบล็คโฮในโกดังเก็บสิน คาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับรูผลขาดทุนจาก
ความเสียหายดังกลาวเปนจํานวน 33.59 ลานบาท โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขาย
วัตถุดิบ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดทําประกันครอบคลุมมูลคาความเสียหายของวัตถุดิบในโกดังแลว
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดขายวัตถุดิบดังกลาวทั้งจํานวนแลว
และเกิดกําไรจากการขายวัตถุดิบจํานวน 7.70 ลานบาท และบริษัทประกันภัยไดแจงยอดเงินชดเชย
คาเสียหายดังกลาวแลว ซึ่งบริษัทฯ รับรูรายการเปนรายไดอื่นจํานวน 25.89 ลานบาท
7. อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย
คาเสื่อมราคาทีอ่ ยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาเสื่อมราคาสะสม-จําหนาย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
351,660
1,642
(1,089)
(11,543)
944
341,614
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อาคารโรงงานแปงสาลี และเครื่องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชีจํานวน 279.28 ลานบาท และ 287.58 ลานบาท ตามลําดับ จดจํานองเปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อุปกรณของบริษัทฯ ราคาทุนจํานวน
7.44 ลานบาท และ 1.53 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อาคารและงานระหวางกอสรางอาคาร
โรงงานราคาตามบัญชีจํานวน 81.19 ลานบาท และ 83.02 ลานบาท ตามลําดับ กอสรางบนที่ดินซึ่งเชาจาก
บริษัทใหญ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4.2
8. สินเชื่อและการค้ําประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินแหงหนึ่งดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินเจาหนี้ทรัสตรีซีท เลตเตอรออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 9 11 และ 20.1 ซึ่งใชหลักประกันหนี้รวมกับบริษัทใหญ ไดแก อาคารโรงงาน
แปงสาลีและเครื่องจักรทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7 และที่ดิน
พรอมอาคารคลังสินคากรรมสิทธิ์ของบริษัทใหญ นอกจากนี้บริษัทฯ ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินที่ตั้งอาคาร
โรงงานแปงขาวสาลีดังกลาวใหธนาคารผูใหกูพรอมทั้งทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรพรอมอุปกรณ
ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับไดโดยยกประโยชนในสิทธิประกันภัยทรัพยสินใหแกธนาคาร
ผูใหกูเปนผูรับผลประโยชน และมีบริษัทใหญรวมค้ําประกันภายในวงเงิน 1,365.00 ลานบาท
9. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้ทรัสตรซี ีท
รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
110,000
125,000
316,615
255,493
426,615
380,493
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.53 ตอป เทากันทั้งสองงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนการกูยืมในสกุล
เงินบาท ซึ่งมีวงเงินรวมจํานวน 700.00 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด ระยะเวลา 1-4 เดือน อัตราดอกเบี้ย
Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน โดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8 ภายใต
เงื่อนไขสัญญาทรัสตรีซีท บริษัทฯ ไดรับสินคาที่สั่งเขามาโดยการใชเครดิตของสถาบันการเงินดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินสําหรับคาสินคาดังกลาวทั้งที่เก็บไวหรือจําหนายไป
10. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
เจาหนีก้ ารคา
- เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อนื่
คาใชจายคางจาย
- คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
- คาใชจายคางจายบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมคาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนา
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

978
54
1,032
1,114

392
14,712
15,104
392

2,581
12,643
15,224
58
17,428

1,983
12,314
14,297
338
30,131

21
11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
40,000
60,000
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(40,000)
(40,000)
สุทธิ
20,000
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีการเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว
ดังนี้
ราคาตามบัญชีตนงวด
จายคืนเงินกูระหวางงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

60,000
(20,000)
40,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะยาววงเงิน 140.00 ลานบาท
เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ
และหลักทรัพยค้ําประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินตนเปนงวดทุก 6 เดือน โดยชําระในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคมของทุกป รวม 7 งวดๆ ละ 20.00 ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2553
- อัตราดอกเบี้ยนับแตวันที่เบิกเงินกูจากวงเงินกูครั้งแรก (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
- หลักทรัพยค้ําประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8
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12. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
2,575
1,808
383
767
2,958
2,575

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนงวด
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2555
171
171
20
20
191
191

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
343
343
40
40
383
383

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขางตน แสดงรวมในรายการตอไปนี้

ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
32
32
159
159
191
191

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
65
65
318
318
383
383
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ขอสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่
รายงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

4.50 %
5.00 %
0-30 %
55 ป

13. ทุนเรือนหุน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 มีมติดังนี้
- อนุมัติใหนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- อนุมตั ิจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 85 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยใหจัดสรร
และเสนอขายตอกลุมประชาชนเปนจํานวนไมเกิน 59.65 ลานหุน คิดเปนอัตราไมเกิน
รอยละ 70.18 ของหุนเพิ่มทุนทั้งหมด และกลุมผูถือหุนของบริษัทใหญ เปนจํานวนไมเกิน
25.35 ล า นหุ น คิ ด เป น อั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 29.82 ของหุ น เพิ่ ม ทุ น ทั้ ง หมด และให
คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนใหแกบุคคลขางตน
เชน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนตามสมควรตอไป
- อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด ราคา ระยะเวลาการจัดสรร
และเงื่อนไขตางๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 85 ลานหุน
รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
14. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
พิจารณาอนุมัติจัดสรรสํารองตามกฏหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.80
ลานบาท
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15. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
ไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เปน 1.39 : 1.00 และ 1.61 : 1.00 ตามลําดับ
16. คาใชจายในการบริหาร
คา ใชจา ยในการบริหารสว นหนึ่ง เปน คาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง เปน ผลประโยชนที่จา ย
ใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และ
ประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนกรรมการ

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
990
981
1,980
1,872

17. คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ในอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิทางบัญชีหลังจากบวก/หักรายไดหรือคาใชจายตางๆ ที่ไมสามารถถือเปน
รายไดหรือรายจายในทางภาษี ตลอดจนรายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม โดยสวนใหญหักออกดวยรายการขาดทุน
จากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหมจํานวน 33.59 ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 ภาษีเงินไดของบริษัทฯ คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรกอนหักภาษี)
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18. กําไรตอหุน
กําไรตอหุน ขั้น พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เ ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

กําไรสําหรับงวด (หนวย : พันบาท)
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2555
29,634
15,507
200,000
200,000
0.15
0.08

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
53,813
38,757
200,000
200,000
0.27
0.19

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ที่แสดงอยูเปนขอมูล
ของธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดง
ในงบการเงินของสวนที่ดําเนินงานอยูจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว
ตามที่กลาวไวขางตน
20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
20.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใชวงเงินตางๆ ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
วงเงินทัง้ สิ้น ใชไป คงเหลือ
หนังสือค้ําประกัน
5,000
3,484
1,516
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท และเงินกูยืมระยะสั้น 700,000 477,680 222,320
เงินเบิกเกินบัญชี
15,000
- 15,000
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
800,000
- 800,000

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
วงเงินทัง้ สิ้น 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 8
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20.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค้ําประกันการชําระหนี้
ของบริษัทใหญในวงเงิน 330.00 ลานบาท และค้ําประกันบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมกับบริษัทใหญ
ในวงเงิน 525.00 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด
20.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสินคาที่ยังไมสงมอบเปน
จํานวน 113.55 ลานบาท
20.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญา
ซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศที่ยังคางสงเปนจํานวน 8.21 ลานดอลลารสหรัฐ และ 9.70 ลานดอลลารสหรัฐ
ตามลําดับ
20.5 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานดานผู เชาซึ่งจะกอใหเ กิด คาเชาในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแตละชวงดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
ภายในหนึ่งป
6,433
6,103
1 - 5 ป
21,433
17,427
5 ป ขึ้นไป
132,418
134,732
รวม
160,284
158,262
21. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2555 นโยบายการบริห ารความเสี่ย งทางการเงิน และความเสี่ย ง
ดานการใหสินเชื่อและมูลคายุติธรรมเปนลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมีรายละเอียด ดังนี้
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(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไมมี
ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา
1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา

รวม

-

-

-

12,060
12,060

1,290 13,350
113,131 113,131
114,421 126,481

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 426,615
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
426,615

-

-

40,000
40,000

- 426,615
1,032 1,032
- 40,000
1,032 467,647

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
0.625
-

4.03-4.30
MLR-1.00

(หนวย : พันบาท)
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

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

-

26,282
26,282

1,317 27,599
102,134 102,134
103,451 129,733

0.75
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 380,493
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
380,493

-

-

60,000
60,000

- 380,493
15,496 15,496
- 60,000
15,496 455,989

4.30-4.53
MLR-1.00
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ สวนใหญเกี่ยวของกับการนําเขาวัตถุดิบและ
เครื่องจักรเนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
หนวยและสกุลเงิน
พันดอลลารสหรัฐฯ (USD)

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
121

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดบันทึก
หนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวยและสกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
พันดอลลารสหรัฐฯ
340
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
พันบาท
10,656
มูลคายุติธรรมตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
พันบาท
110

22. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออก
งบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

