รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของข้าพเจ้า

เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งให้ขอ้ สรุ ปว่า
ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุใ ห้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5
6

99,079
180,965
405,882
394
686,320

105,724
181,297
532,188
487
819,696

7
8

731,598
1,692
2,151
735,441
1,421,761

742,842
1,989
2,166
746,997
1,566,693

4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
11

3.1

489,395
37,644
20,650
6,809
554,498

382,793
341,523
10,211
7,695
742,222

769
15,887
16,656
571,154

734
14,977
15,711
757,933

5
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 399,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 342,246,156 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

399,000

399,000

342,246
281,567

342,246
281,567

27,700
199,094
850,607
1,421,761
-

27,700
157,247
808,760
1,566,693
-

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
กําไรต่อหุ น้ ปรับลด (หน่วย:บาท)

13

(หน่ วย : พันบาท)
2560
2559
333,518
(257,439)
76,079
10,336
(7,629)
(22,783)
(3,420)
52,583
(10,736)
41,847
41,847

318,278
(275,730)
42,548
9,054
(7,731)
(17,175)
(5,661)
21,035
(4,247)
16,788
16,788

0.12
0.12

0.05
0.05

14

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
รวม
กําไรสะสม
ทุน
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
ทีอ่ อกและ มูลค่ า
ยังไม่ ได้ ส่ วนของ
หมายเหตุ ชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

342,000
342,000

281,320
281,320

24,200
24,200

145,967
16,788
16,788
162,755

793,487
16,788
16,788
810,275

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

342,246
342,246

281,567
281,567

27,700
27,700

157,247
41,847
41,847
199,094

808,760
41,847
41,847
850,607

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :หนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับรายการ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
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
จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

52,583

21,035

(923)
(991)
11,807
5
(107)
35
(62)
3,296
65,643

739
10,136
1
34
(142)
5,645
37,448

1,285
127,297
93
15

18,416
114,853
26
(89)

(304,059)
(886)
910
(109,702)
(3,009)
32
(112,679)

(50,530)
4,790
910
125,824
(5,571)
44
120,297

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน มีดงั นี้
- ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ

4

(หน่ วย : พันบาท)
2560
2559

(568)
(568)

(931)
(931)

106,602
106,602

(12,004)
(76,134)
(88,138)

(6,645)
105,724
99,079
99,079

31,228
136,396
167,624
167,624

-

1,158

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
_____________________________

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิ ติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปัจจุบนั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 69.30
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่ งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวัน
ดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จ ัดทําขึ้ นเพื่ อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงิ นที่ ไม่ คุ น้ เคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
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2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 งบการเงินระหว่างกาลนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิน
ประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.4 งบการเงินระหว่างกาลนี้ แสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 เช่ นเดี ยวกับที่ใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.6 มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ ปรับ ปรุ ง (ปรับ ปรุ ง 2559) รวมถึง แนวปฏิบ ตั ิท างบัญ ชี ฉ บับ ใหม่ที่อ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั
3. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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3.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
- เงินมัดจําจ่าย-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

576

-

1,738

1,738

1,423

1,922

- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

15

10

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

15,887

14,977

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

3.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559

- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,353

1,353

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)

1,228

3,484

- ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด

3,392

3,244

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

494

258

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

77
77

1
16
17
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ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559
8,979
49
9,028

6,603
55
6,658

นโยบายการกําหนดราคา
- ค่าเช่าที่ดินและโกดัง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
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
ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี
โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อ
สัญญาเช่ าต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้
สิ ทธิ์ แก่ผเู ้ ช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป
บริ ษทั มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยู่ในวันที่ครบกําหนด
สัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
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 ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลา
การเช่า 5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) สัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่งมีอายุระหว่าง 6 ถึง
9 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
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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 69.30%
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. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

31 มีนาคม 2560
20
28,802
69,121
1,136
99,079

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
20
58,796
45,922
986
105,724

31 มีนาคม 2560
187,175
(8,121)
179,054
1,083
576
252
180,965

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
189,096
(9,044)
180,052
938
307
181,297

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

114,710
64,098
246
8,121
187,175
(8,121)
179,054

116,999
62,898
155
62
8,982
189,096
(9,044)
180,052

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 และ 2559 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

2560
(9,044)
923
(8,121)

(หน่วย : พันบาท)
2559
(7,731)
(892)
153
(8,470)
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6. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวมสิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2560
336,264
16,376
7,939
964
41,145
3,194
405,882
405,882

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
189,162
11,208
10,955
988
317,750
3,116
533,179
(991)
532,188

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก โอนกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

2560
(991)
991
-

(หน่วย : พันบาท)
2559
-
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7. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
742,842
568
(37)
(11,807)
32
731,598

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ตัดหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชีจาํ นวน 635.40 ล้านบาท และ 644.24 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 13.80 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,661.46 บาท และราคาทุน
จํานวน 13.33 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1,468.46 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบ
ของอาคารราคาตามบัญชีจาํ นวน 254.29 ล้านบาท และ 257.50 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดิน
ซึ่งเช่าจากบริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2
8. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2560
5,182
(3,490)
1,692

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
5,376
(3,387)
1,989
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ บันทึกเป็ นรายได้หรื อ ณ วันที่
ค่าใช้จ่ายใน
31 มีนาคม 2560
1 มกราคม 2560
กําไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุ 13)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

1,809
198
226
147
2,996
5,376

(185)
(198)
7
182
(194)

1,624
226
154
3,178
5,182

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สุ ทธิ

(3,387)
1,989

(103)
(297)

(3,490)
1,692

9. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 และ 16.1 โดยบริ ษทั
ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่น และ
ปรับเงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
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10. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

31 มีนาคม 2560
105,000
384,395
489,395

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
215,000
167,793
382,793

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุ 1 เดือน
และแบบชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-2.35 ต่อปี เท่ากันทั้งสองงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุล
เงินบาท อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริ ษทั ได้รับสิ นค้า
ที่สงั่ เข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับ
ค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 9
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
31 มีนาคม 2560
เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
รวม

1,423
17,861
19,284
1,213
15
16,452
6
674
37,644

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
1,922
314,774
316,696
3,703
10
18,637
6
2,471
341,523
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12. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ น้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
เดิมของบริ ษทั (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1” หรื อ “TMILL-W1”)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขาย : 57,000,000 หน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ (โดยราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ
: เท่ากับ 2.0 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ ในวันทํา
การสุ ด ท้า ยของเดื อ นตุ ล าคม และเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี ตลอดอายุข อง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
: 56,753,844 หน่วย

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : จํานวนหน่วย)
56,753,844
56,753,844

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หัก ใช้สิทธิระหว่างงวด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 8)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2560
10,439
4,457
297
10,736

(210)
4,247
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14. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับ
จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุ น้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดการคํานวณ
ดังนี้
พันบาท/พันหุน้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไร
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้ (บาท)
2560
2559
2560
2559
2560
2559
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TMILL-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการแปลงหุน้ สามัญ

41,847

16,788

342,246

342,000

-

-

20,921

15,545

41,847

16,788

363,167

357,545

0.12

0.05

0.12

0.05

15. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ที่แสดงอยู่
เป็ นข้อมูลของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิ จเดียว นอกจากนี้
บริ ษทั ยังดําเนิ นธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดง
ในงบการเงิ นของส่ วนที่ ดาํ เนิ นงานอยู่จึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดี ยว
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย และ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มี
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย มูลค่าการขายรวม
34.30 ล้านบาท
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16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
16.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
3,484
21,516
25,000
3,484
21,516

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 4,525,000 1,139,115 3,385,885 4,525,000 969,917
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
18,000
1,063
16,937
18,000
536
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
70,000
70,000
70,000
-

3,555,083
17,464
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 9
16.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 13.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 10.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามลําดับ
16.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสัญญาที่มีภาระผูกพันเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
มูลค่างานตามสัญญา
4,786
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
3,915
16.4 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้านผูเ้ ช่าซึ่งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับ
ระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ภายในหนึ่งปี
14,332
11,472
1-5 ปี
46,974
46,728
329,414
332,476
5 ปี ขึ้นไป
รวม
390,720
390,676
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17. คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั มีคดี ความจากการถูกเจ้าหนี้ ฟ้องร้อง เรื่ องผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า โดยให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน 14.03 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ นจํานวน
2.00 ล้านบาท บริ ษทั ดําเนินการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินแก่เจ้าหนี้ เป็ น
จํานวน 1.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ยื่นคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มี
การรับรู ้ประมาณการหนี้สินไว้แล้ว ซึ่งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าจะเพียงพอต่อความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
18. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบและสิ นทรัพย์
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่าย
ชําระหนี้ สินในรู ปเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวใน
งบการเงิน ทั้งนี้ วนั ครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยและสกุลเงิน 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินที่ทาํ สัญญา
พันดอลล่าร์สหรัฐฯ
11,762
14,337
จํานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
พันบาท
414,496
505,234
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พันบาท
405,405
513,531

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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19. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้ สินบางรายการที่เปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 18)
405,405
405,405
31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 18)

-

513,531

-

รวม
513,531

20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกํา ไรจากการดํา เนิ น งานปี 2559 เป็ นสํา รองตามกฎหมายจํา นวน 3.50 ล้านบาท และให้
จ่ายเงินปั นผลสําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 342 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท โดยในระหว่างปี 2559
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ ้นละ
0.07 บาท ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
21. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
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