รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให
ขาพเจา ไมสามารถไดความเชื่อมั่น วาจะพบเรื่องที่มีนัย สําคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ
ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได
ขอสรุป
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
เงินมัดจําคาเครื่องจักร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5

6
7

49,092
145,290
180,485
3,597
378,464

45,822
146,833
356,293
3,640
552,588

530,594
2,863
3,685
537,142
915,606

347,304
29,809
2,756
3,662
383,531
936,119

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

9
10
11

251,936
21,145
36,000
10,108
3,298
322,487

277,278
51,188
18,000
7,274
5,590
359,330

11

8,089
388
4,412
12,889
335,376

2,916
368
4,111
7,395
366,725

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 285,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

12
285,000

285,000

285,000
167,321

285,000
167,321

18,700
109,209
580,230
915,606
0.58

18,700
98,373
569,394
936,119
0.64

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

14

2557

(หนวย : พันบาท)
2556

272,135
(237,845)
34,290
1,825
(7,211)
(13,398)
(1,943)
13,563
(2,727)
10,836
10,836

255,728
(209,335)
46,393
2,033
(7,010)
(11,337)
(3,408)
26,671
(5,626)
21,045
21,045

0.04
285,000

0.07
285,000
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

15

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ทุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

(หนวย : พันบาท)
กําไรสะสม
สวนเกิน
รวม
จัดสรรแลว
มูลคา
ยังไมได
สวนของ
หุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร
ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

285,000

167,321

15,500

82,137

549,958

285,000

167,321

15,500

21,045
103,182

21,045
571,003

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

285,000

167,321

18,700

98,373

569,394

285,000

167,321

18,700

10,836
109,209

10,836
580,230

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
คาเสื่อมราคา
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย/ตัดจําหนาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย : พันบาท)
2556

13,563

26,671

(9)
5,013
(271)
20
(37)
1,801
20,080

(113)
4,834
(118)
(84)
20
(56)
3,372
34,526

1,589
175,808
43
(23)

6,848
151,668
(36)
(205)

(30,118)
(2,292)
301
165,388
(1,831)
163,557

(241,360)
(774)
300
(49,033)
(3,299)
(52,332)

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสินทรัพย
เงินสดจายดอกเบี้ยซึ่งรวมเปนตนทุนของสินทรัพย
เงินสดรับจากการจําหนาย อาคาร และอุปกรณ
เงินมัดจําจายคาเครื่องจักร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(หนวย : พันบาท)
2556

(158,287)
(727)
896
(158,118)

(344)
138
(29,809)
(30,015)

(25,342)
23,173
(2,169)

79,949
79,949

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

3,270
45,822
49,092

(2,398)
41,817
39,419

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดังนี้
- โอนเงินมัดจําคาเครื่องจักรเปนเครื่องจักรระหวางติดตั้ง

29,809

-

20
49,012
60
49,092

20
38,172
1,227
39,419

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากออมทรัพย และกระแสรายวัน
- เช็คในมือ

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
1. ขอความทั่วไป
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 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 ไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แหงประเทศไทย และเริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไปใน
วันดังกลาว
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย
งบการเงิ นฉบั บภาษาอั งกฤษได จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อความสะดวกของผู อ านงบการเงิ นที่ ไม คุ นเคยกั บ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
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2.3 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําป
แตเนนการใหขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูล
ที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2.4 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลัก
พันบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น
2.5 บริษัทฯ ไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2.6 ในระหวางงวดบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 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 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
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อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอนการบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับ ปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฏหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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3. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน
หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

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

1,436
490
1,926

1,436
490
1,926

- เจาหนี้การคา
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

1,305

1,307

- คาใชจายอื่นคางจาย
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

787

659

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

4,412

4,111

3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556

- คาเชาที่ดิน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,353

1,353

- คาเชาโกดัง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,886

1,012

734

734

- คาเชาไซโล
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556

- คาถุงบรรจุภัณฑ
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด

3,429

3,158

- คาบริการขนสง
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

2,498

2,611

222

222

38

44

5,424
5
5,429

5,140
3
5,143

- คาบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด
- คาใชจายอื่น
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

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
มีห นาที่ สงมอบที่ดิ นพรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี ) ตามสภาพที่ เ ปน อยูในวั น ที่ครบกําหนด
สัญญาเชาที่ดิน เวนแตจะไดทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาเปนประการอื่น
2) สัญญาเชาโกดังเพื่อเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเชาทั่วไป
ซึ่งมีอายุระหวาง 2 เดือน ถึง 3 ป
- รายไดอื่นและคาใชจายอื่นระหวางกัน เปนราคาและเงื่อนไขทางการคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการคาในราคาตลาดโดยทั่วไป
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3.3 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

4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
147,273
151,038
(5,951)
(5,960)
141,322
145,078
2,134
963
1,279
871
476
145,290
146,833

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การคาในประเทศ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไมเกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

83,287
57,405
279
419
5,883
147,273
(5,951)
141,322

85,620
59,057
771
5,590
151,038
(5,960)
145,078

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 15 ถึง 60 วัน
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บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557 ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
หัก กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

(หนวย : พันบาท)
(5,960)
9
(5,951)

5. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย

วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
142,231
109,613
7,766
13,013
9,040
8,104
989
1,006
20,459
224,557
180,485
356,293

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีจํานวน 237.85 ลานบาท และ 209.34 ลานบาท ตามลําดับ
6. อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
ดอกเบี้ยจายซึ่งรวมเปนตนทุนของสินทรัพย
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาเสื่อมราคาสะสม-จําหนาย/ตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ

347,304
158,287
832
145,212
(2,718)
(115,403)
(5,013)
2,093
530,594
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อาคารโรงงานแปงสาลี และเครื่องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชีจํานวน 253.41 ลานบาท และ 257.02 ลานบาท ตามลําดับ มีขอผูกพันตามหนังสือ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกใหกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะการไมกอภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปน
ราคาทุนของงานระหวางกอสรางจํานวน 0.83 ลานบาท ซึ่งเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูที่กูมา
วัตถุประสงคเพื่อขยายกําลังการผลิตและกอสรางไซโลแหงใหมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่คํานวณคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนจํานวน 12.74 ลานบาท มูลคาตามบัญชี 964.03 บาท และราคาทุน
จํานวน 15.39 ลานบาท มูลคาตามบัญชี 622,264.29 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อาคารและงานระหวางกอสรางอาคาร
โรงงานราคาตามบัญชีจํานวน 235.42 ลานบาท และ 106.92 ลานบาท ตามลําดับ กอสรางบนที่ดิน ซึ่งเชา
จากบริษัทใหญ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.2
7. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีดังนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
31 มีนาคม 2557
2,863
2,756
2,863
2,756
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคา (หนี้สงสัยจะสูญ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวม

1,192
669
73
822
2,756

บันทึกเปนรายไดหรือ
คาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 14)
(2)
44
5
60
107

ณ วันที่
31 มีนาคม 2557

1,190
713
78
882
2,863

8. สินเชื่อและการค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อตางๆ
จากสถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจาหนี้ทรัสตรีซีท
เลตเตอรออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่
9 11 และ 17.1 โดยบริ ษั ทฯ ต อ งปลดภาระจํ า นองหลั ก ทรั พ ย รวมทั้ งทรั พ ย สิ น ใดๆ ที่ ไ ด ใ ห ไ ว เ ป น
หลักประกันแกผูใหกูรายอื่น และปรับเงื่อนไขการกูยืมเปน Negative Pledge รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สําคัญ
ดังนี้
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) จะตอง
ดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รวมกันไมวาทางตรงหรือทางออมในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 51
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9. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ทั้งจํานวนเปนเจาหนี้ทรัสตรีซีทซึ่งกูยืมในสกุลเงินบาท โดยมีวงเงินรวมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 17.1 อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ซึ่งใชเงื่อนไขและการค้ําประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 8 ภายใตเงื่อนไขสัญญาทรัสตรีซีท บริษัทฯ ไดรับสินคาที่สั่งเขามาโดยการใชเครดิต
ของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินสําหรับคาสินคาดังกลาวทั้งที่เก็บไว
หรือจําหนายไป
10. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เจาหนี้การคา
- เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจายกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับลวงหนา
รวม

1,305
7,959
9,264
485
787
8,701
1,907
1
21,145

1,307
34,301
35,608
1,053
659
12,490
1,208
170
51,188
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11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
44,089
20,916
(36,000)
(18,000)
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ
8,089
2,916
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีดังนี้
ราคาตามบัญชีตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หนวย : พันบาท)
20,916
23,173
44,089

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 8
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12. ทุนเรือนหุน
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีดังนี้
จํานวนหุน
(หนวย : พันหุน )

จํานวนเงิน
(หนวย : พันบาท)

ทุนจดทะเบียน (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
หุนสามัญตนงวด
เพิ่ม(ลด)ทุนระหวางงวด
หุนสามัญปลายงวด

285,000
285,000

285,000
285,000

ทุนที่ออกและชําระแลว (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
หุนสามัญตนงวด
เพิ่ม(ลด)ทุนระหวางงวด
หุนสามัญปลายงวด

285,000
285,000

285,000
285,000

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
ไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เปน 0.58 : 1.00 และ 0.64 : 1.00 ตามลําดับ
13. คาใชจายในการบริหาร
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 คาใชจายในการบริหารสวนหนึ่ง
จํา นวน 0.99 ล านบาท เทากันทั้ งสองงวด เปนค าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนผลประโยชนที่จายให แก
กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และ
ประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ
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14. คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 7)
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
การลดอัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556
2,834
5,357
(107)
2,727

(83)
352
5,626

15. กําไรตอหุน
กําไรตอหุน ขั้น พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เ ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

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

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556
10,836
21,045
285,000
285,000
0.04
0.07

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงอยู
เปนขอมูลของธุรกิจผลิตและจําหนายแปงสาลี ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยทงั้ หมดทีแ่ สดง
ในงบการเงินของสวนที่ดําเนินงานอยูจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว
ตามที่กลาวไวขางตน

22
17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
17.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใชวงเงินตางๆ
ดังนี้
สกุลเงิน
(หนวย)
พันบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น ใชไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516

หนังสือค้ําประกัน
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
พันบาท 2,700,000
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น พันดอลลาร
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สหรัฐ
9,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
35,000
เงินกูยืมระยะยาว
พันบาท
550,000

787,269 1,912,731
442
44,089

8,558
35,000
505,911

2,700,000
9,000
35,000
550,000

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

8,558
35,000
529,083

วงเงินตามภาระผูกพันขางตนใชเงื่อนไขและการค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 8
17.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขาย
สินคาที่ยังไมสงมอบเปนจํานวน 26.69 ลานบาท และ 61.29 ลานบาท ตามลําดับ
17.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญ ญา
ซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศที่ยังคางสงเปนจํานวน 8.71 ลานดอลลารสหรัฐ และ 0.74 ลานดอลลารสหรัฐ
ตามลําดับ
17.4 บริษัทฯ ไดทําสัญญากอสรางและออกแบบตกแตงภายในโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสําหรับทุก
โครงการดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนวยและสกุลเงิน
หนวยและสกุลเงิน
พันดอลลาร พันบาท พันดอลลาร พันบาท
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
มูลคางานตามสัญญา
87,912
5,000
87,912
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
38,721
4,000
58,504
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17.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินและโกดัง เพื่อใชในการดําเนินงานดานผูเชา ซึ่งจะ
กอใหเกิดคาเชาในอนาคตสําหรับระยะเวลาแตละชวง ดังนี้

ภายในหนึ่งป
1-5 ป
5 ป ขึ้นไป
รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
6,922
6,593
18,704
19,094
124,319
125,475
149,945
151,162

17.6 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชารถยนต เพื่อใชในการดําเนินงานดานผูเชาซึ่งจะกอใหเกิด
คาเชาในอนาคตสําหรับระยะเวลาแตละชวงดังนี้

ภายในหนึ่งป
1-5 ป
รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
622
1,813
2,435
-

18. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นของบริ ษั ท ฯ ส ว นใหญ เ กี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และ
สินทรัพยเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบ
การเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6
เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่
หนวยและสกุลเงิน 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
พันดอลลารสหรัฐฯ
6,962
1,030
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
พันบาท
227,319
33,314
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
พันบาท
226,554
33,866

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนด
โดยธนาคารคูสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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19. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรจากการดําเนินงานป 2556 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.20 ลานบาท และใหจายเงิน
ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 285 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 28.50 ลาน
บาท ซึ่งมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
กรรมการผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออก
งบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

