รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ร่ าง DRAFT

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
เงินมัดจําค่าเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6

7
8

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

26,433,596
147,770,119
240,140,720
4,163,045
418,507,480

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

752,898,555
3,787,812
3,012,652
759,699,019
1,178,206,499

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

4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

10
11
12

120,693,277
73,281,677
99,200,000
8,671,990
5,753,687
307,600,631

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

12
13
4.1

270,859,105
450,677
7,455,673
278,765,455
586,366,086

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

5
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

14

15

15

285,000,000

285,000,000

285,000,000
167,320,594

285,000,000
167,320,594

21,300,000
118,219,819
591,840,413
1,178,206,499
-

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

6
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17

19

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

1,093,928,701
(933,745,223)
160,183,478
3,333,941
(27,271,207)
(63,448,744)
(8,933,080)
63,864,388
(12,918,541)
50,945,847
50,945,847

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

0.18
285,000,000

0.22
285,000,000

20

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุน
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

285,000,000

167,320,594

15,500,000

82,138,003

549,958,597

16
15

285,000,000

167,320,594

3,200,000
18,700,000

(42,748,064)
(3,200,000)
62,183,033
98,372,972

(42,748,064)
62,183,033
569,393,566

16
15

285,000,000

167,320,594

2,600,000
21,300,000

(28,499,000)
(2,600,000)
50,945,847
118,219,819

(28,499,000)
50,945,847
591,840,413

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
63,864,388
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับรายการ)
(83,433)
ค่าเสื่ อมราคา
20,690,642
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,362,889
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
(52,265)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
145,281
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
83,033
ดอกเบี้ยรับ
(228,353)
ดอกเบี้ยจ่าย
8,474,006
94,256,188
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(854,357)
สิ นค้าคงเหลือ
116,152,492
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(522,967)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
22,209,482
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
164,154
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3,344,883
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
234,749,875
รับดอกเบี้ย
228,763
จ่ายดอกเบี้ย
(8,763,444)
จ่ายภาษีเงินได้
(12,552,208)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
213,662,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2556

77,961,613
(93,585)
20,062,031
(315,072)
514,659
77,264
(172,911)
10,571,930
108,605,929
(21,415,431)
166,940,639
1,927,910
(200,865,440)
(248,165)
1,203,158
56,148,600
171,763
(10,472,629)
(12,292,455)
33,555,279

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557

(หน่ วย : บาท)
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
เงินมัดจําจ่ายค่าเครื่ องจักร
เพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(389,347,423)
(7,897,778)
905,223
(713,523)
(397,053,501)

(35,246,823)
357,159
(29,808,550)
(136,964)
(64,835,178)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(156,641,330)
373,942,520
(24,800,000)
(28,499,000)
164,002,190

57,116,554
20,916,585
(42,748,064)
35,285,075

(19,388,325)
45,821,921
26,433,596

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

29,808,550
2,600,000

3,200,000

20,000
25,173,146
1,240,450
26,433,596
-

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- โอนเงินมัดจําค่าเครื่ องจักรเป็ นเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
- เช็คในมือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั
จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบี ยนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.34
และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด ได้แก่ บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ทั้งสองแห่ งเป็ น
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.3 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอนการบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
ฉบับที่ 7
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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อ้างอิงมาตรฐาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

เรื่ อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปั นผล

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ฉบับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ มาเริ่ มถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นการจัดทํา งบการเงิ น ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน ซึ่ งยังไม่นาํ มาใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญ ชี สํา หรับ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ่ ย วกับ
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

กําไรต่อหุ ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

2558
2558
2558
2558
2558
2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ความช่ วยเหลื อจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื้ อถอน การบู รณะ และการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558
2558
2558
2558
2558
2558

2558
2558
2558
2558
2558
2558
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อ จํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํา หนดเงิ นทุ น ขั้นตํ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 20

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2558
2558

2558
2558
2558
2558

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานฉบับที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ มาเริ่ มถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัด ทํา งบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่รับ รองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้อ งใช้ดุล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อ การกํา หนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุลยพินิ จ ใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ป กรณ์ แ ละต้อ งทบทวนอายุก ารให้ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ใหม่ ห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่า บริ ษ ทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญ ชีเป็ นจํา นวนเท่า ใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญดังนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประเมิน
โดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ ในอนาคตจากลูกหนี้
แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.3 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้า
คํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (ถ้ามี)
ซึ่งค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพพิจารณาจากสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาํ เป็ นในการขาย
3.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งาน โดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
30
ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
20-30
ปี
- ระบบสาธารณูปโภค
20
ปี
- เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
3-10
ปี
- ยานพาหนะ
7-20
ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงาน
ระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
การตัดรายการ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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3.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯ คิดค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แ น่ น อนอย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และจะทบทวน
ระยะเวลา การตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

10 ปี

3.6 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้
ซึ่ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะทําการประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะบันทึกการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า)
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ ซึ่งไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
3.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือ น ค่า จ้า ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่า ย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯ สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่า วต้อ งใช้
ข้อ สมมติที่หลากหลาย รวมถึง ข้อ สมมติเ กี่ย วกับ อัต ราคิดลด อัต ราการขึ้ นเงิน เดือ นในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
3.9 ประมาณการหนี้ สิน บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของ
การเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ ตอ้ งจ่ ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หากคาดว่าจะได้รับคื น
รายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้
รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยแสดงสุ ทธิจาก
จํานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู ้ไว้
3.10 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
3.10.1 รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เมื่ อ ได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า ที่ มีนัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่ รับรู ้
รายได้หากฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอน
ที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นหรื อไม่อาจวัดมูลค่า
ของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
3.10.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา
3.10.3 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.11 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.11.1 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่า
ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
3.11.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ง
ของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.11.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.12 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รั บรู ้ ห นี้ สิน ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ของผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุ ก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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3.13 กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นปี
ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนจะคํานวณจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชําระ
ค่าหุน้ เพิ่มทุน
3.14 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ น
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
3.15 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
ที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูง
ให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.16 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนงานธุรกิจเป็ นส่ วนธุรกิจ
ที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุรกิจอื่น
3.17 เครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
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4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
รวม

2557

2556

2,143,300
489,600
2,632,900

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

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,376,288

1,306,738

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

14,164

659,110

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

7,455,673

4,110,790

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

5,410,958

5,410,958

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

10,516,358

4,268,280

2,937,600

2,937,600

- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
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ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,643,500

13,355,450

8,693,789

5,989,598

- ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

370,000

888,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

195,048

104,030

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

19,673,310

29,644,965

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

21,934,180
183,732
22,117,912

21,808,188
175,053
21,983,241

- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่ ม
จากวันที่ 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตราเดือนละ 350,650
บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระ
เงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชําระครั้ง
แรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ ต้องการต่อสัญญาเช่าต้อง
แจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบก่ อนครบกําหนดไม่ น้อยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้สิทธิ์ แก่ ผูเ้ ช่ า
สามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่ง
มอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้น
แต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
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2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่า ขึ้ น ร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี
โดยบริ ษทั ฯ ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ฯ
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุระหว่าง 6 ถึง
9 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวข้องโดย
ถือหุน้ บริ ษทั ทางตรง 69.34 %
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
151,038,209
152,395,084
(5,959,909)
(5,876,476)
145,078,300
146,518,608
1,278,515
824,083
475,924
427,428
146,832,739
147,770,119
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

90,839,456
54,978,069
487,204
6,090,355
152,395,084
(5,876,476)
146,518,608

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
5,959,909
(83,433)
5,876,476

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

6. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
139,776,866
109,612,823
11,484,470
13,012,712
15,576,482
8,104,562
1,058,639
1,006,247
72,244,263
224,556,868
240,140,720
356,293,212
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ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวน 933.75 ล้านบาท และ 942.94 ล้านบาท ตามลําดับ
7. อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่ง ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้าง
อาคาร
สํานักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิม่
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งรวมเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

89,025,147
-

319,635,329
2,139,632

31,947,989
-

89,025,147
-

36,510
(155,102)
321,656,369
16,699,011

93,610
89,118,757

(618,600)
337,736,780

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

19,316,127
-

5,466,643
30,676,771

475,059,312
35,246,823

31,947,989
-

(1,312,339)
10,786,158 19,316,127
1,319,633
2,112,149

136,499
(36,510)
36,243,403
369,216,630

136,499
36,510
(1,467,441)
(36,510)
508,975,193
389,347,423

31,947,989

(202,791) (2,470,818)
(93,610)
11,809,390 18,957,458

7,982,662
29,808,550
443,251,245

7,982,662
29,902,160
(3,292,209)
(93,610)
932,821,619

(25,032,275)
(2,498,040)
(27,530,315)
(2,474,864)
(11,744)
(30,016,923)

(89,689,772) (8,960,351)
(14,455,014) (1,597,161)
132,246
(104,012,540) (10,557,512)
(14,970,729) (1,597,161)
392,324
(118,590,945) (12,154,673)

(7,760,297) (11,592,301)
(1,021,288) (490,528)
1,293,108
(7,488,477) (12,082,829)
(1,159,316) (488,572)
201,418
1,845,509
11,744
(8,434,631) (10,725,892)

-

(143,034,996)
(20,062,031)
1,425,354
(161,671,673)
(20,690,642)
(11,744)
2,439,251
11,744
(179,923,064)

61,494,832
59,101,834

217,643,829
219,145,835

3,297,681
3,374,759

36,243,403
443,251,245

347,303,520
752,898,555

21,390,477
19,793,316

9,668,077
2,430,420

(หน่วย : บาท)
รวม

7,233,298
8,231,566
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จํานวน 242.39 ล้านบาท และ 257.02 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุน
ของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 7.98 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดจาก
เงินกูท้ ี่กมู้ าวัตถุประสงค์เพื่อขยายกําลังการผลิตและก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 13.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,034.15 บาท และราคาทุนจํานวน
15.39 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 622,264.29 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานราคาตามบัญชี
จํานวน 147.99 ล้านบาท และ 106.92 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
8. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
3,787,812
2,756,366
3,787,812
2,756,366
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้ ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
2556
2556
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 19)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
อาคาร และอุปกรณ์
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

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

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม
2557
งบกําไรขาดทุน
2557
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 19)
1,191,982
668,698
73,528
822,158
2,756,366

(16,687)
180,830
181,719
16,607
668,977
1,031,446

1,175,295
849,528
181,719
90,135
1,491,135
3,787,812

9. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน
ดัง นี้ วงเงินเบิก เกิน บัญ ชี วงเงินกูย้ ืม ระยะสั้ น และระยะยาว วงเงิน เจ้า หนี้ ท รัส ต์รี ซีท เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิต และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่า งประเทศล่ว งหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 12
และ 22.1 โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่
ผูใ้ ห้กรู้ ายอื่น และปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge รวมทั้งมีเงื่อนไขที่สาํ คัญดังนี้
1. ผูก้ ตู้ อ้ งรักษาอัตราส่ วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่าํ กว่า 1.2 เท่า
2. ผูก้ ูต้ อ้ งรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินรวมที่มีดอกเบี้ย ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ในปี 2556-2558
และในปี ต่อไปไม่เกิน 2 เท่า
3. ผูก้ จู้ ะไม่จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิต่อปี
4. บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จะต้องดํารง
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
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10. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
3,814
120,689,463
277,277,611
120,693,277
277,277,611

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็ นการ
กูย้ มื ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีวงเงินร่ วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
22.1 ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย MOR และอัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ โดยใช้เงื่อนไข
สิ นเชื่อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ฯ
ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้เครดิ ตของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบัน
การเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

1,376,288
48,848,847
50,225,135
2,930,467
14,164
11,574,799
8,100,554
436,558
73,281,677

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
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12. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
370,059,105
20,916,585
(99,200,000)
(18,000,000)
270,859,105
2,916,585

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
20,916,585
373,942,520
20,916,585
(24,800,000)
370,059,105
20,916,585

เงินกูย้ ืมระยะยาวข้างต้นมีวงเงิน 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สองจํานวน 150.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ไซโลแห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส เริ่ มชําระเงินต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วน
ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอื่นที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษ ัท ฯ จ่ า ยค่ า ชดเชยผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและบํา เหน็ จ ตามข้อ กํา หนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ แ ละ
อายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้
2557
367,644
51,613
31,420
450,677

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
2556
290,380
62,988
14,276
367,644

ข้อสมมติฐานหลักที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
รายงาน มีดงั นี้
2557
4.04%
5.00%
1-18%
55 ปี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2556
4.04%
5.00%
1-18%
55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และอัตราดอกเบี้ย
คิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้ สิน
ค่าตอบแทนพนักงาน
14. ทุนเรื อนหุน้
2557

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท)
หุ น้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุ น้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชําระแล้ว (มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท)
หุ น้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุ น้ สามัญปลายปี

2556

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุ ้น)

จํานวนเงิน
(หน่วย : 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

285,000,000
285,000,000

285,000,000.00
285,000,000.00
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การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ึ งความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.99 : 1.00
และ 0.64 : 1.00 ตามลําดับ
15. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายเงิน
ปั นผลได้ ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.60 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 พิจารณาอนุ มตั ิ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.20 ล้านบาท
16. เงินปั นผลจ่าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปันผล

ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
จากกําไรของปี 2556
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
28,499

0.10

20 พ.ค. 57

ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
42,748
จากกําไรของปี 2555
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

0.15

20 พ.ค. 56
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17. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนหนึ่ งจํานวน
3.96 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของ
บริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
49,962,196
45,898,105
20,690,643
20,062,031
18,864,916
12,886,838
21,872,072
20,552,279
18,351,443
18,753,164
876,033,419
889,555,448
(5,943,678)
(7,738,107)
25,093,237
21,509,899
8,474,006
10,571,930
1,033,398,254
1,032,051,587

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเ งิ นได้ที่รับรู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 8)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การลดอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,949,987
15,836,463
(1,031,446)
12,918,541

(409,859)
351,976
15,778,580

33
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
63,864,388
77,961,613
20%
20%
12,772,878
15,592,323

668,977
508,132
13,949,987
(1,031,446)
12,918,541

240,632
3,508
15,836,463
351,976
(409,859)
15,778,580

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษ ฎากร
ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ 2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557
ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออก
ในปี 2555
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20. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ดังนี้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
50,945,847
62,183,033
285,000,000 285,000,000
0.18
0.22

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ น
ธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิน
ของส่ วนที่ดาํ เนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516
4,125,000 700,721 3,424,279
18,000
2,500
60,000
4
550,000 370,059

15,500
59,996
179,941

2,700,000 478,322 2,221,678
9,000
35,000
550,000

442
20,917

8,558
35,000
529,083

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9
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22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ส่งมอบเป็ น
จํานวน 61.29 ล้านบาท
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้ อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 8.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
22.4 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการ
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
หน่วยและสกุลเงิน
หน่วยและสกุลเงิน
พันดอลล่าร์สหรัฐ พันบาท พันดอลล่าร์สหรัฐ พันบาท
มูลค่างานตามสัญญา
235,353
5,000
87,912
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
50,932
4,000
58,504
22.5 บริ ษทั ฯ มีภ าระผูกพัน เกี่ย วกับ สัญญาเช่า ดํา เนินงานด้า นผูเ้ ช่า ซึ่ ง จะก่อ ให้เ กิด ค่า เช่า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ภายในหนึ่งปี
11,127
6,593
1-5 ปี
45,450
19,094
5 ปี ขึ้นไป
357,520
125,475
รวม
414,097
151,162
23. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ซึ่งบริ ษทั ฯ พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งส่ วนใหญ่มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

20,821,921
20,821,921

5,611,675
147,770,119
153,381,794

120,693,277
120,693,277

-

-

370,059,105
370,059,105

73,281,677
73,281,677

รวม
26,433,596
147,770,119
174,203715

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125-1.10
-

120,693,277 2.1074-7.75
73,281,677
370,059,105 MLR-2.375
564,034,059
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

23,140,910
23,140,910

22,681,011
146,832,739
169,513,750

45,821,921
146,832,739
192,654,660

0-1.10
-

277,277,611
277,277,611

-

-

20,916,585
20,916,585

51,188,464
51,188,464

277,277,611
51,188,464
20,916,585
349,382,660

3.10-3.5
MLR-2.375
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้บนั ทึก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน ซึ่ งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
และสกุลเงิน
2557
2556
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
ดอลล่าร์สหรัฐ 10,011,603 1,030,126
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
บาท
330,828,109 33,313,723
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บาท
330,815,718 33,865,915

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาํ ระหนี้อยูใ่ นระดับตํ่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ ว นใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืม
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราที่ข้ ึนอยู่
กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุ น และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวน 0.37
ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามลําดับ
25. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

