รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเนนขอมูลและเหตุการณ
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาใหสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ
เปนครั้งแรก งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบไดปรับปรุงใหม อันเปนผลจากการใชมาตรฐานใหมดังกลาว ซึ่งขาพเจา
ไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่เกี่ยวของแลวและเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมตามควร

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
เงินมัดจําคาเครื่องจักร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7

8
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

45,821,921
146,832,739
356,293,212
3,640,078
552,587,950

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

347,303,520
29,808,550
2,756,366
3,662,018
383,530,454
936,118,404

332,024,316
2,698,483
3,525,054
338,247,853
1,034,189,012

351,660,075
13,456,133
3,061,896
368,178,104
810,316,801

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

11
12
13

277,277,611
51,188,464
18,000,000
7,274,211
5,589,533
359,329,819

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

13
14

2,916,585
367,644
4,110,790
7,395,019
366,724,838

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

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย : บาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
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

285,000,000
167,320,594

200,000,000
-

18,700,000
98,372,972
569,393,566
936,118,404
-

15,500,000
82,138,003
549,958,597
1,034,189,012
-

10,900,000
107,485,383
318,385,383
810,316,801
-

15

16

18

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

(หนวย : บาท)
2555
(ปรับปรุงใหม)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

22

1,106,880,816
(942,940,075)
163,940,741
3,132,384
(28,505,429)
(49,341,045)
(11,265,038)
77,961,613
(15,778,580)
62,183,033
62,183,033

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
(25,413,465)
79,252,620
79,252,620

0.22
285,000,000

0.38
209,082,192

23

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรับปรุงใหม
เงินปนผลจาย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

15
17
18

17
18

กําไรสะสม
สวนเกิน
จัดสรรแลว
มูลคา
ยังไมได
หุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร

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

167,320,594
167,320,594
167,320,594

304,929,250
13,456,133
318,385,383
252,320,594
(100,000,000)
79,252,620
549,958,597
(42,748,064)
62,183,033
569,393,566

10,900,000
10,900,000
4,600,000
15,500,000
3,200,000
18,700,000

94,029,250
13,456,133
107,485,383
(100,000,000)
(4,600,000)
79,252,620
82,138,003
(42,748,064)
(3,200,000)
62,183,033
98,372,972

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

ทุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

(หนวย : บาท)
รวม
สวนของ
ผูถือหุน

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

(หนวย : บาท)
2555

77,961,613

104,666,085

(93,585)
20,062,031
(315,072)
514,659
77,264
(172,911)
10,571,930
108,605,929

370,999
22,052,580
(25,984,598)
(261,811)
(166,366)
132,117
(2,155,405)
(133,102)
19,207,025
117,727,524

(21,415,431)
166,940,639
1,927,910
(136,964)

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

(200,865,440)
(248,165)
1,203,158
56,011,636
171,763
(10,472,629)
(12,292,455)
-

223,167,329
855,021
(260,959)
1,203,158
101,559,764
133,102
(19,331,151)
(24,675,466)
25,984,598

33,418,315

83,670,847
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคาร และอุปกรณ
เงินมัดจําจายคาเครื่องจักร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(35,246,823)
357,159
(29,808,550)
(64,698,214)

(หนวย : บาท)
2555
(4,367,878)
406,243
(3,961,635)

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินจากการจําหนายหุนเพิ่มทุน
จายคาใชจายในการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

57,116,554 (160,332,121)
20,916,585
(60,000,000)
263,500,000
(8,679,406)
(42,748,064) (100,000,000)
35,285,075
(65,511,527)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

4,005,176
41,816,745
45,821,921

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

3,200,000
-

4,600,000
903,313

20,000
34,506,271
11,295,650
45,821,921
-

20,000
41,668,445
128,300
41,816,745

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
- โอนอาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
- เช็คในมือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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
และบริษัทใหญในลําดับสูงสุด ไดแก บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัททั้งสองแหงเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
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
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2.3 ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
หลายฉบับ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม การตีความมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติท างบัญชีขา งตน นั้น ทํา ใหเ กิด การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีข องบริษัท ฯ
ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชี
ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน ซึ่งยังไมนํามาใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สิน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯ จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานฉบับที่
เกี่ยวข องกับบริษัทฯ มาเริ่มถื อปฏิ บัติ ในการจัดทํ างบการเงิ นเมื่ อมาตรฐานดัง กลาวมีผลบั งคับใช
นอกจากนี้ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินผลกระทบและคาดวาการนํามาตรฐานดังกลาวมาถือ
ปฏิบัติจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ การใชดุลยพินิจและประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ
ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคา เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญของลูก หนี้ ฝายบริห ารจํา เปน ตอ งใชดุลยพินิจ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อมูลคาราคาทุนของสินคาสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจาย
ที่จําเปนในการขาย
อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน
ของอาคารและอุป กรณแ ละตอ งทบทวนอายุก ารใหป ระโยชนแ ละมูล คา คงเหลือ ใหมห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯ ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภ าษีเ งินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการเริ่มใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งการเริ่มใชมาตรฐานดังกลาวบริษัทฯ ตองปรับยอนหลังงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานดังกลาว ซึ่งแสดงผลกระทบไดดังนี้
(หนวย : บาท)
กอนการ ปรับปรุงใหม
หลังการ
ปรับปรุงใหม เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น

94,029,250

13,456,133
13,456,133

13,456,133
107,485,383

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น

79,439,520

2,698,483
2,698,483

2,698,483
82,138,003

10,757,650
(10,757,650)
(0.05)

25,413,465
79,252,620
0.38

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
14,655,815
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จลดลง
90,010,270
กําไรตอหุนลดลง (บาท/หุน)
0.43
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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 อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม(ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน โดยประมาณดังนี้
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
30
ป
- เครื่องจักรและอุปกรณ
20-30
ป
- ระบบสาธารณูปโภค
20
ป
- เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
3-10
ป
- ยานพาหนะ
7-20
ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงาน
ระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
การตัดรายการ อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.5 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

4.6 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ จะทําการประเมินวามีขอบงชี้
ซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะบันทึกการลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย ซึ่งไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่ง
ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
4.7 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน
4.8 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน
จายสะสมและเงินที่บริษัทฯ สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยก
ออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจาย
ในปที่เกิดรายการ
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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
ขอ สมมติที่ห ลากหลาย รวมถึงขอ สมมติเ กี่ย วกับอัต ราคิด ลด อัต ราการขึ้น เงิน เดือ นในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน
4.9 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืน
รายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรู
รายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
และแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจาก
จํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว
4.10 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
4.10.1 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
4.10.2 รายไดดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา
4.10.3 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
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4.11 การรับรูคาใชจาย
4.11.1 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชา
ไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึก
เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา
4.11.2 ตนทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่ง
ของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย
4.11.3 คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
4.12 ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูในกําไร
หรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
เชนเดียวกัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกั บ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษั ทฯ รับรู ห นี้ สิน ภาษีเ งินไดรอการตั ดบั ญชี ของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก
รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
บริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางสวนมาใชประโยชน
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4.13 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้นป
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ไดรับชําระ
คาหุนเพิ่มทุน
4.14 รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปน
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดงรวมไว
เปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
4.15 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหาร
ที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูง
ใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
4.16 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เปดเผยตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยสวนงานธุรกิจเปนสวนธุรกิจ
ที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งแตกตางไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น
4.17 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
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

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

1,436,300
489,600
1,925,900

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

- เจาหนี้การคา
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

1,306,738

824,382

- คาใชจายอื่นคางจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

659,110

6,059

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

4,110,790

2,907,632

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- มูลคาการขายทรัพยสิน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรมน้ํามัน จํากัด

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
-

100,000

- คาเชาที่ดิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

5,410,958

5,410,958

- คาเชาโกดัง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

4,268,280

1,980,000
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
- คาเชาไซโล
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2,937,600

2,937,600

13,355,450

10,639,550

5,989,598
-

3,793,184

- คาบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

888,000

816,300

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

104,030
104,030

142,604
46,402
189,006

- เงินปนผลจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

29,644,965

98,816,550

- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

21,966,044
17,197
21,983,241

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

- คาถุงบรรจุภัณฑ
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
- คาบริการขนสง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
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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
5.3 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 69.34 %
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
บริษัทใหญและผูบริหารรวมกัน
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6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
151,038,209
129,957,517
(5,959,909)
(6,053,494)
145,078,300
123,904,023
1,278,515
1,109,438
475,924
309,114
146,832,739
125,322,575

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
ลูกหนี้การคาในประเทศ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

85,619,670
59,057,006
771,290
5,590,243
151,038,209
(5,959,909)
145,078,300

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

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 15 ถึง 60 วัน
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บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 ดังนี้

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

2556
6,053,494
369,666
(463,251)
5,959,909

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

7. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย

วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
สุทธิ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
109,612,823
269,611,720
13,012,712
3,426,670
8,104,562
9,952,497
1,006,247
795,830
224,556,868
239,447,134
356,293,212
523,233,851

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 942.94 ลานบาท และ 867.30 ลานบาท ตามลําดับ
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8. อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
ประกอบดวย
อาคารและ เครื่องจักร
ระบบ
เครื่องตกแตง ยานพาหนะ สินทรัพย
สวนปรับปรุง และอุปกรณ สาธารณูปโภค และอุปกรณ
ระหวางกอสราง
อาคาร
สํานักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
88,686,097
ซื้อเพิ่ม
339,050
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
89,025,147
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายซึ่งรวมเปนตนทุน
ของสินทรัพย
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
89,025,147

(หนวย : บาท)
รวม

318,838,849
1,832,793
(133,000)
(903,313)
319,635,329
2,139,632

31,947,989
31,947,989
-

9,049,955 19,754,841
1,268,122
(650,000)
(438,714)
9,668,077 19,316,127
2,430,420
-

5,442,043
24,600
5,466,643
30,676,771

473,719,774
3,464,565
(1,221,714)
(903,313)
475,059,312
35,246,823

36,510
(155,102)
321,656,369

31,947,989

(1,312,339)
10,786,158 19,316,127

136,499
(36,510)
36,243,403

136,499
36,510
(1,467,441)
(36,510)
508,975,193

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(21,532,647) (74,347,089) (7,358,815)
(3,499,628) (15,475,588) (1,601,536)
132,905
(25,032,275) (89,689,772) (8,960,351)
(2,498,040) (14,455,014) (1,597,161)
132,246
(27,530,315) (104,012,540) (10,557,512)

(7,335,825) (11,485,323)
(1,073,044) (402,784)
648,572
295,806
(7,760,297) (11,592,301)
(1,021,288)
(490,528)
1,293,108
(7,488,477) (12,082,829)

-

(122,059,699)
(22,052,580)
1,077,283
(143,034,996)
(20,062,031)
1,425,354
(161,671,673)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

63,992,872
61,494,832

1,907,780
3,297,681

5,466,643
36,243,403

332,024,316
347,303,520

229,945,557
217,643,829

22,987,638
21,390,477

7,723,826
7,233,298

ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2555 อาคารโรงงานแปงสาลี และเครื่องจักรราคาตามบัญชีจํา นวน
271.64 ลานบาท จดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในเดือน
ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดปลดภาระจํานองหลักทรัพยรวมทั้งทรัพยสินใดๆ ที่ไดใหไวเปนหลักประกันแก
ผูใหกูรายอื่น และมีขอผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกใหกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
การไมกอภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 10
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของ
งานระหวางกอสรางจํานวน 0.14 ลานบาท ซึ่งเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูที่กูมาวัตถุประสงคเพื่อ
ขยายกําลังการผลิตและกอสรางไซโลแหงใหมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อุปกรณของบริษัทฯ ราคาทุนจํานวน 15.39 ลานบาท และ
12.21 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อาคารและงานระหวางกอสรางอาคารโรงงานราคาตามบัญชี
จํานวน106.92 ลานบาท และ 79.45 ลานบาท ตามลําดับ กอสรางบนที่ดินซึ่งเชาจากบริษัทใหญ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 5.2
9. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2,756,366
2,698,483
2,756,366
2,698,483

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555
ณ วันที่ บันทึกเปนรายได
ณ วันที่
1 มกราคม หรือคาใชจา ยใน 31ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
2555
2555
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 22)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคา (หนี้สงสัยจะสูญ)
สินคาคงเหลือ
อาคาร และอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวม

1,704,749
10,075,895
391,759
772,388
511,342
13,456,133

(312,445)
(10,075,895)
178,878
(705,601)
157,413
(10,757,650)

1,392,304
570,637
66,787
668,755
2,698,483

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556
ณ วันที่
ณ วันที่ บันทึกเปนรายได
1 มกราคม หรือคาใชจา ยใน 31ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
2556
2556
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 22)
1,392,304
570,637
66,787
668,755
2,698,483

(200,322)
98,061
6,741
153,403
57,883

1,191,982
668,698
73,528
822,158
2,756,366
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10. สินเชื่อและการค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งดังนี้
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน วงเงินเจาหนี้ทรัสตรีซีท เลตเตอรออฟเครดิต
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11 และ 25.1 ซึ่งค้ําประกัน
โดยอาคารโรงงานแปงสาลีและเครื่องจักรทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 8 นอกจากนี้บริษัทฯ ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานแปงขาวสาลีดังกลาวใหธนาคารผูใหกู
พรอมทั้งทําประกันภัยสิ่งปลูก สราง และเครื่องจัก รพรอมอุปกรณใ นวงเงิน สูงสุด ที่บริษัทประกัน ภัย
จะพึงรับไดโดยยกประโยชนในสิทธิประกันภัยทรัพยสินใหแกธนาคารผูใหกูเปนผูรับผลประโยชน
ตอมาในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงใหมสองแหง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11 13 และ 25.1 โดยบริษัทฯ ตองปลดภาระจํานองหลักทรัพยรวมทั้ง
ทรัพยสินใดๆ ที่ไดใหไวเปนหลักประกันแกผูใหกูรายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว และมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้
1. ผูกูตองรักษาอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio ไมต่ํากวา 1.2 เทา
2. ผูกูตองรักษาอัตราสวนหนี้สินรวมที่มีดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.5 เทา ในป 2556-2558
และในปตอไปไมเกิน 2 เทา
3. ผูกูจะไมจายเงินปนผลเกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตอป
4. บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จะตองดํารง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รวมกันไมวาทางตรงหรือทางออมในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 51
นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2556 สถาบันการเงินเดิมที่ใหกูยืมไดเพิ่มลดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต
ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 11 และ 25.1 และปรับเงื่อนไขการกูยืมเปน Negative Pledge
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11. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
รวม

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
95,000,000
277,277,611
125,161,057
277,277,611
220,161,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน
อายุ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.65 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนการกูยืมในสกุลเงินบาท ซึ่งมี
วงเงินรวมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 25.1 อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน โดยใช
เงื่อนไขสินเชื่อและการค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 10 ภายใตเงื่อนไขสัญญาทรัสตรีซีท
บริษัทฯ ไดรับสินคาที่สั่งเขามาโดยการใชเครดิตของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีภาระผูกพันตอ
สถาบันการเงินสําหรับคาสินคาดังกลาวทั้งที่เก็บไวหรือจําหนายไป
12. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
เจาหนี้การคา
- เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
เงินประกันผลงาน
เงินรับลวงหนา
รวม

1,306,738
34,300,999
35,607,737
1,052,713
659,110
12,490,518
1,208,086
170,300
51,188,464

824,382
239,531,347
240,355,729
903,093
6,059
10,038,564
251,303,445
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13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
20,916,585
(18,000,000)
2,916,585
-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้

ราคาตามบัญชีตนป
กูเพิ่มระหวางป
จายคืนเงินกูระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
60,000,000
20,916,585
(60,000,000)
20,916,585
-

เงินกูยืมระยะยาวขางตนมีวงเงิน 550.00 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญและหลักทรัพยค้ําประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินตนสวนที่หนึ่ง จํานวน 400.00 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ
เปนรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ลานบาท และเงินตนสวนที่สอง จํานวน 150.00 ลานบาท เพื่อกอสราง
ไซโลแหงใหม เปนรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ลานบาท โดยชําระภายในวันทําการสุดทายของแตละ
ไตรมาส เริ่มชําระเงินตนงวดแรกในวันสุดทายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระใหครบถวน
ภายในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-สวนตาง (MARGIN) 2.375 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและขอปฏิบัติอื่นที่สําคัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 10
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14. 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

2556
290,380
62,988
14,276
367,644

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

ขอสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่
รายงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2556
4.04%
5.00%
1-18%
55 ป

2555
4.04%
5.00%
1-18%
55 ป

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไป และอัตราดอกเบี้ย
คิดลดใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สิน
คาตอบแทนพนักงาน
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15. ทุนเรือนหุน
2556

ทุนจดทะเบียน (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
หุนสามัญตนป
หุนสามัญปลายป
ทุนที่ออกและชําระแลว (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
หุนสามัญตนป
เพิ่มทุนระหวางป
หุนสามัญปลายป

2555

จํานวนหุน
(หนวย : หุน)

จํานวนเงิน
(หนวย : บาท)

จํานวนหุน
(หนวย : หุน)

จํานวนเงิน
(หนวย : บาท)

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00

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

200,000,000.00
85,000,000.00
285,000,000.00

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) ซึ่งเกิดสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 167.32 ลานบาท
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16. สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทฯ ตองนําคาหุน
สวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุนสามัญ”) สวนเกินมูลคาหุนสามัญนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได
17. เงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42.75 ลานบาท
บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100.00
ลานบาท บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
18. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะตอง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสําหรับปหลังจากหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ จัดสรรกําไรสําหรับปเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน3.20 ลานบาท
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
พิจารณาอนุมัติจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.60
ลานบาท
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19. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
ไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.64 : 1.00
และ 0.88 : 1.00 ตามลําดับ
20. คาใชจายในการบริหาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาใชจายในการบริหารสวนหนึ่งจํานวน 3.96
ลานบาท เทากันทั้งสองป เปนคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ
ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชนที่เกี่ยวของที่จาย
ใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ
21. คาใชจายตามลักษณะ

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

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
40,043,815
35,878,343
20,062,031
22,052,580
12,886,838
12,848,558
20,552,279
17,212,423
18,753,164
15,766,999
889,555,447
804,525,433
(7,738,107)
5,767,330
27,364,190
29,325,098
10,571,930
19,207,025
1,032,051,587
962,583,789
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22. คาใชจายภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
15,836,463
14,655,815
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 9)
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
(409,859)
7,617,885
การลดอัตราภาษีเงินได
351,976
3,139,765
คาใชจายภาษีเงินได
15,778,580
25,413,465
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับ
อัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือ
คาใชจายทางภาษี ดังนี้
กลับรายการสํารองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ
คาใชจายในการระดมทุน
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
77,961,613
104,666,085
20%
23%
15,592,323
24,073,200

244,140
15,836,463
351,976
(409,859)
15,778,580

(7,724,853)
(1,996,263)
303,731
14,655,815
3,139,765
7,617,885
25,413,465
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พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวน รัษฎากร
ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
เปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรา
รอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20
ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 และ 2557 ตามลําดับ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดถูกวัดมูลคาใหมดวยอัตราภาษีเงินไดใหม
ดังกลาว
ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
23. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
62,183,033
79,252,620
285,000,000 209,082,192
0.22
0.38

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

บริษัทฯ คํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดังนี้
วันที่
1 ม.ค.-23 พ.ย. 55
23 พ.ย.-31 ธ.ค. 55

จํานวนหุน
200,000,000
285,000,000

ระยะเวลาที่ออก (วัน) จํานวนหุนคิดตามวัน (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
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24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่แสดงอยูเปนขอมูลของ
ธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน
ของสวนที่ดําเนินงานอยูจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวตามที่กลาวไวขางตน
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใชวงเงินตางๆ ดังนี้
สกุลเงิน
(หนวย)
พันบาท

หนังสือค้ําประกัน
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา พันบาท
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น พันดอลลาร
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สหรัฐ
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
เงินกูยืมระยะยาว
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
2,700,000
9,000
35,000
550,000

478,322 2,221,678
442
20,917

8,558
35,000
529,083

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
5,000
3,484
1,516
1,500,000

692,589

807,411

15,000
-

-

15,000
-

วงเงินตามภาระผูกพันขางตนใชเงื่อนไขและการค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 10
25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสินคาที่ยังไม
สงมอบเปนจํานวน 61.29 ลานบาท และ 75.60 ลานบาท ตามลําดับ
25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศที่ยังคางสงเปนจํานวน 0.74 ลานดอลลารสหรัฐ และ 0.38 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ
25.4 บริษัทฯ ไดทําสัญญากอสรางและออกแบบตกแตงภายในโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสําหรับทุก
โครงการดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนวยและสกุลเงิน
พันดอลลารสหรัฐ
พันบาท
มูลคางานตามสัญญา
5,000
87,912
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
4,000
58,504
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25.5 บริษัท ฯ มีภ าระผูก พัน เกี่ย วกับสัญ ญาเชา ดํา เนิน งานดา นผูเ ชาซึ่ง จะกอ ใหเ กิด คา เชา ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแตละชวงดังนี้

ภายในหนึ่งป
1-5 ป
5 ป ขึ้นไป
รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
6,593
6,458
19,094
20,653
125,475
130,104
151,162
157,215

26. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติ
ตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมีรายละเอียด ดังนี้
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(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ป
1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา

รวม

-

-

-

23,140,910 11,365,361 34,506,271
- 145,078,300 145,078,300
23,140,910 156,443,661 179,584,571

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 277,277,611
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
277,277,611

-

-

20,916,586
20,916,586

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
0-1.10
-

- 277,277,611 3.10-3.5
35,607,737 35,607,737
- 20,916,585 MLR-2.375
35,607,737 333,801,933
(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

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

-

35,903,819
35,903,819

5,764,626 41,668,445
123,904,023 123,904,023
129,668,649 165,572,468

0.625
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 220,161,057
เจาหนี้การคา
220,161,057

-

-

-

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

3.65
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ สวนใหญเกี่ยวของกับการนําเขาวัตถุดิบและ
เครื่องจักรเนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (USD)

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
474,117

39
บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดบันทึก
หนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
และสกุลเงิน
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
ดอลลารสหรัฐ 1,030,126 7,308,560
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
บาท
33,313,723 224,888,739
มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
บาท
33,865,915 224,470,345

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น อยางไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูบริหารจัดการ
กองทุน และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน 0.36
ลานบาท และ 0.27 ลานบาท ตามลําดับ
28. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557

ราง DRAFT
งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทแลว โดย................................................... วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557

