รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สํา หรับ งวดสามเดือนและเก้า เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนํา เสนอข้อมูลทางการเงินระหว่า งกาลเหล่า นี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้
วิธีการสอบถามบุคคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
และวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ร่ าง DRAFT

เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ร่ าง DRAFT

3
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4
5

6
7

65,849
194,290
690,986
4,114
955,239

26,434
147,770
240,141
4,163
418,508

788,965
4,547
2,139
795,651
1,750,890

752,899
3,788
3,012
759,699
1,178,207

4
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
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

9
10
11

497,845
279,076
99,200
4,370
7,139
887,630

120,693
73,282
99,200
8,672
5,754
307,601

11

247,933
570
10,430
258,933
1,146,563

270,859
451
7,456
278,766
586,367

3.1

5
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 399,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
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

12
399,000
-

285,000

285,000
167,321

285,000
167,321

21,300
130,706
604,327
1,750,890
-

21,300
118,219
591,840
1,178,207
-

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

345,501 282,339
(294,935) (234,595)
50,566
47,744
111
1,037
(6,400) (6,612)
(15,857) (17,324)
(7,950) (2,362)
20,470
22,483
(4,147) (4,508)
16,323
17,975

16,323

17,975

0.06
285,000

0.06
285,000

899,295 825,024
(773,811) (704,171)
125,484 120,853
1,338
1,687
(17,998) (20,852)
(46,456) (47,590)
(18,130) (7,190)
46,908
44,238
(8,929) (9,428)
35,309
37,480

(27)
5
(22)
35,287

37,480

15
0.12
0.13
285,000 285,000
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

7
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
รวม
กําไรสะสม
ทุน
ส่ วนเกิน
ยังไม่ ได้ ส่ วนของ
ทีอ่ อกและ มูลค่ า
จัดสรรแล้ว
หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร
ผู้ถอื หุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

285,000
285,000

167,321
167,321

18,700
18,700

98,373
37,480
37,480
(28,499)
107,354

569,394
37,480
37,480
(28,499)
578,375

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

285,000
285,000

167,321
167,321

21,300
21,300

118,219
35,309
(22)
35,287
(22,800)
130,706

591,840
35,309
(22)
35,287
(22,800)
604,327

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตัดจําหน่ายทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเป็ นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

44,238

46,908

368
24,997
2
2,103
26
92
(247)
17,774
89,353

(50)
15,383
(52)
2,569
62
(178)
6,862
71,504

(46,844)
(450,845)
49
873

(4,221)
12,552
(627)
(717)

203,106
1,385
2,974
(199,949)
203
(17,403)
(13,985)
(231,134)

160,509
(211)
2,329
241,118
115
(7,095)
(12,551)
221,587

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่ วย : พันบาท)
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่ งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(56,234)
(4,668)
25
(60,877)

(297,583)
(3,966)
905
(300,644)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

377,152
51,474
(74,400)
(22,800)
331,426

(126,786)
234,682
(28,499)
79,397

39,415
26,434
65,849

340
45,822
46,162

313

29,809
-

20
63,501
2,328
65,849

20
46,142
46,162

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้
- โอนเงินมัดจําค่าเครื่ องจักรเป็ นเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
- เช็คในมือ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
______________________________
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ 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 ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 69.34
และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด ได้แก่ บริ ษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ทั้งสองแห่ ง
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่ งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปใน
วันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทํา ขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบการเงินระหว่า งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.......................................................วันที่ 10 สิ งหาคม 2558

11
2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี
แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูล
ที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2.4 งบการเงินระหว่างกาลนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 บริ ษทั ฯ ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 เช่นเดียวกับที่ใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและ
ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิซ่ ึ งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง2557) นี้กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการ
กําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันที ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันที
ในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้ บริ ษทั ฯ
ได้เปลี่ยนแปลงการรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงวดปัจจุบนั จากการรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ อหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานและกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ร่ าง DRAFT
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2.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ
ไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรั พย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิส ัม พัน ธ์ข องรายการเหล่า นี้ สํ า หรับ มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที ่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
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3. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
3.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
30 กันยายน 2558

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557

- เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
รวม

1,738
1,738

2,143
490
2,633

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

1,392

1,376

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

-
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- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ค่าเช่าค้างจ่าย)
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

10,430

7,456

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

3.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
- ค่าเช่าไซโล
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557

1,353

1,353

4,058

4,058

2,269

2,876

6,808

7,639

-

734

122

2,203

4,014

3,266

10,925

9,991
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ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าบริ การขนส่ง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557

-

-

-

6,149

-

-

-

370

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
รวม

10
10

35
35

968
10
978

128
128

- เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

-

-

15,811

19,763

5,269
51
5,320

5,483
48
5,531

15,713
153
15,866

16,258
138
16,396

- ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ่ มจากวันที่ 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
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่ า หากบริ ษทั ฯ ต้องการ
ต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอม
ให้สิทธิ์แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนด
สัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ 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 และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 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
- รายได้อื่น ค่าเช่ าไซโล ค่าถุงบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ค่าบริ การขนส่ ง ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นไป
ตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
3.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

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

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

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

30 กันยายน 2558
198,450
(6,244)
192,206
1,843
241
194,290

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
152,395
(5,876)
146,519
824
427
147,770
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

30 กันยายน 2558

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557

121,149
70,799
256
2
6,244
198,450
(6,244)
192,206

90,839
54,978
487
6,091
152,395
(5,876)
146,519

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2558 และ 2557 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

2558
(5,876)
(587)
219
(6,244)

(หน่วย : บาท)
2557
(5,960)
50
(5,910)

5. สิ นค้าคงเหลือ

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

30 กันยายน 2558
370,323
22,279
24,883
1,245
272,256
690,986

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
139,777
11,485
15,576
1,059
72,244
240,141
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6. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย : พันบาท)
752,899
56,547
4,569
445,552
(1,298)
(445,552)
(26)
(24,997)
1,271
788,965

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชีจาํ นวน 540.30 ล้านบาท และ 242.39 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8
สําหรั บงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 4.57 ล้านบาท และ
7.98 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าวัตถุประสงค์เพื่อขยายกําลังการผลิต
และก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 12.64 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,344 บาท และราคาทุน
จํานวน 13.29 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,039.15 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคาร
โรงงานราคาตามบัญชีจาํ นวน 171.78 ล้านบาท และ 147.99 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดิน ซึ่งเช่า
จากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2
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7. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
30 กันยายน 2558
4,547
4,547

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
3,788
3,788

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้หรื อ บันทึกเป็ นรายได้หรื อ
ณ วันที่
ค่าใช้จ่ายใน
1 มกราคม 2558
30 กันยายน 2558
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 14)
(หมายเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)
อาคาร และอุปกรณ์
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,175
850
182
90
1,491
3,788

74
135
(69)
19
595
754

5
5

1,249
985
113
114
2,086
4,547

8. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจ้า หนี้ ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ ออฟเครดิต และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9 ข้อที่ 11 และ ข้อที่ 17.1 โดยบริ ษทั ฯ ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้
เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ 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 เทอร์ มิเนิ้ ล จํากัด (มหาชน) จะต้อง
ดํารงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 51
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9. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

30 กันยายน 2558
350,000
147,845
497,845

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
4
120,689
120,693

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ 1 เดือนและแบบชําระเมื่อ
ทวงถาม อัตราดอกเบี้ย 2.30-2.31 ต่อปี
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 และวันที่ 31 ธัน วาคม 2557 เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคารและ
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย MOR
และอัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 8
10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

30 กันยายน 2558

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557

1,392
255,920
257,312
961
14,782
4,573
1,448
279,076

1,376
48,849
50,225
2,930
14
11,575
8,101
437
73,282
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11. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
30 กันยายน 2558
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
347,133
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(99,200)
สุ ทธิ
247,933

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
370,059
(99,200)
270,859

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 1 มกราคม
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน

2558
370,059
51,474
(74,400)
347,133

(หน่วย : พันบาท)
2557
20,916
234,682
255,598

เงินกูย้ มื ระยะยาวข้างต้นมีวงเงิน 550.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตามสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญและหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่ วนที่หนึ่ ง จํานวน 400.00 ล้านบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ เป็ น
รายไตรมาสๆ ละ 18.00 ล้านบาท และเงินต้นส่ วนที่สอง จํานวน 150.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างไซโล
แห่ งใหม่ เป็ นรายไตรมาสๆ ละ 6.80 ล้านบาท โดยชําระภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส
เริ่ มชําระเงินต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 และชําระให้ครบถ้วนภายในวันทําการ
สุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2563
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-ส่ วนต่าง (MARGIN) 2.375 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้ นเดือน
- มีเงื่อนไขการประกันและข้อปฏิบตั ิอื่นที่สาํ คัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8
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12. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
(หน่วย : พันหุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่างงวด
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

285,000
114,000
399,000

285,000
114,000
399,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว (มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่างงวด
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

285,000
285,000

285,000
285,000

วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินแสดงอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุนเป็ น 1.90 : 1.00 และ 0.99 : 1.00 ตามลําดับ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 มีมติที่สาํ คัญ
ดังนี้
1.

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 114,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
285,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 399,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ จํานวน 114,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมและ
รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

2.

อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 TMILL-W1 รวมจํานวนไม่เกิน 57,000,000 หน่วย โดยบริ ษทั จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
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3.

อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นใหม่ จาํ นวนไม่ เกิ น 57,000,000 หุ ้น มูลค่า ที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้ อ 3 บาทต่อหุน้
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 57,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

13. เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่าย วันที่จ่าย จัดสรรทุนสํารอง
ต่อหุน้
เงินปั นผล ตามกฎหมาย
(พันบาท)
(บาท)
(พันบาท)

อนุมตั ิโดย

ประกาศจ่ายเงินปั นผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
จากกําไรของปี 2557

22,800

0.08

19 พ.ค. 58

2,600

ประกาศจ่ายเงินปั นผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
จากกําไรของปี 2556

28,499

0.10

20 พ.ค. 57

3,200

14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 7)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
4,369
4,756
(222)
4,147

(248)
4,508

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
9,683 10,032
(754)
8,929

(604)
9,428
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ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
(5)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

15. กําไรต่อหุน้
กํา ไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํา นวณโดยหารกําไรสํา หรับงวดที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด

กําไรสําหรับงวด (หน่วย : พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย : พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
16,323 17,975 35,309 37,480
285,000 285,000 285,000 285,000
0.06
0.06
0.12
0.13

16. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
ที่แสดงอยู่เป็ นข้อมูลของธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพียงธุ รกิจเดียว
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังดําเนินธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์
ทั้ง หมดที ่แ สดงในงบการเงิ นของส่ วนที่ ดาํ เนิ นงานอยู่จึ งเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม 91.50 ล้านบาท และสําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10
ของรายได้จากการขาย
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17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
17.1 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 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
25,000
3,484
21,516
25,000 3,484
21,516
4,125,000
18,000
60,000
550,000

969,354 3,155,646 4,125,000 700,721 3,424,279
11,162
446,333

6,838
60,000
103,667

18,000 2,500
60,000
4
550,000 370,059

15,500
59,996
179,941

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 8
17.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญา
ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 7.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 8.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามลําดับ
17.3 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุก
โครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

มูลค่างานตามสัญญา
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา

30 กันยายน 2558
116,678
12,048

31 ธันวาคม 2557
235,353
50,932

17.4 บริ ษทั ฯ มี ภ าระผูกพันเกี่ ยวกับ สัญญาเช่ า ดํา เนิ นงานด้า นผูเ้ ช่ าซึ่ งจะก่ อให้เ กิ ดค่า เช่ า ในอนาคต
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

30 กันยายน 2558
11,472
45,760
347,784
405,016

31 ธันวาคม 2557
11,127
45,450
357,520
414,097
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18. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั ฯ มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น ผลของคดียงั ไม่เป็ นที่ยตุ ิ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
19. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นของบริ ษ ทั ฯ ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อวัต ถุ ดิ บ และ
สิ นทรัพย์เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการจ่ายชําระหนี้ สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้บนั ทึกหนี้ สินทางการเงินดังกล่าว
ในงบการเงิน ซึ่ งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้
มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยและสกุลเงิน 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
พันดอลล่าร์สหรัฐฯ
15,938
10,012
558,741
330,828
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
พันบาท
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พันบาท
583,034
330,816

มูลค่า ยุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่า งประเทศล่วงหน้า คํา นวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ จากการที่บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 ทําให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนใหม่เป็ น 399 ล้านบาท และมีทุน
ชําระแล้ว จํานวน 342 ล้านบาท
21. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
________________________________
ร่ าง DRAFT
งบการเงินนี้ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.......................................................วันที่ 10 สิ งหาคม 2558

