รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
ไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 สิ งหาคม 2563
ร่ าง DRAFT

2
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

30 มิถุนายน 2563
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบแล้ว

6
7
8
20

44,496
182,211
379,311
1
589
606,608

70,717
190,370
436,528
647
698,262

9
4.1 และ 10
11

617,963
219,932
2,895
265
841,055
1,447,663

637,154
1,553
2,260
640,967
1,339,229

ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

3

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
13
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
4.1 และ 14
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 4.1 และ 10
หนี�สินสัญญาอนุพันธ์
20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
4.1 และ 10
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
4.1
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

96,822
50,789
4,760
5,232
18,284
7,415
183,302

251,458
41,954
13,201
7,774
314,387

241,178
2,784
243,962
427,264

2,579
25,191
27,770
342,157

ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

399,000

399,000

398,664
337,985

398,664
337,985

39,900
243,850
1,020,399
1,447,663
-

39,900
220,523
997,072
1,339,229
-

ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563
สําหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
หมายเหตุ 2563
2562
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (หน่วย : บาท)

17

18

5

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2563
2562

340,764
(279,155)
61,609
1,040
2,455
(6,916)
(7,287)
(18,483)
32,418
(2,549)
29,869
(6,051)
23,818
23,818

355,059
(300,548)
54,511
228
3,619
(7,869)
(20,617)
29,872
(1,944)
27,928
(5,818)
22,110
22,110

712,057
(571,875)
140,182
2,736
2,758
(5,208)
(14,899)
(36,092)
89,477
(5,269)
84,208
(16,960)
67,248
67,248

735,971
(619,783)
116,188
429
5,140
(16,166)
(42,487)
63,104
(4,291)
58,813
(12,004)
46,809
46,809

0.06

0.06

0.17

0.12

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นครั�งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563

16

3

16

ทุน
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

(หน่วย : พันบาท)
รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

398,664
398,664

337,985
337,985

38,400
38,400

212,435
46,809
46,809
(59,800)
199,444

987,484
46,809
46,809
(59,800)
974,493

398,664
398,664
398,664

337,985
337,985
337,985

39,900
39,900
39,900

220,523
(68)
220,455
67,248
67,248
(43,853)
243,850

997,072
(68)
997,004
67,248
67,248
(43,853)
1,020,399

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :โอนกลับหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเสื�อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื�อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
กําไรจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินสัญญาอนุพันธ์
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)
2562

67,248

46,809

(228)
24,208
4,856
(237)
3
5,231
205
(48)
3,815
1,210
16,960
123,223
8,323
57,217
58
31

(195)
24,195
(1,926)
516
(84)
4,003
12,004
85,322
(15,056)
35,362
(131)
(195)

7,466
(23)
(359)
195,936
50
(13,202)
182,784

111,696
342
1,586
218,926
84
(14,228)
204,782

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดย..............................วันที� 11 สิงหาคม 2563

8
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ

2563

(หน่วย : พันบาท)
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,798)
411
(3,387)

(3,183)
2
(3,181)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(154,636)
(5,892)
(1,237)
(43,853)
(205,618)

(143,578)
(4,014)
(59,800)
(207,392)

(26,221)
70,717
44,496
-

(5,791)
78,451
72,660
#REF!

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สํานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั ดําเนินธุ รกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จ ัดทําขึ้ นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงิ นที่ไม่ คุ้นเคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2562)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึ งการตีความและแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่นเดี ยวกับงบการเงินประจําปี
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2.3 งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จั ดทํา ขึ้ น เพื อ่ ให้ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากงบการเงิ น สํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที ่
31 ธันวาคม 2562 งบการเงิ นนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิ น
ประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.4 งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพือ่ ให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.5 บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีนโยบายการบัญชี ใหม่ที่นาํ มาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก ดังนี้
2.5.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ลู ก หนี้ การค้ าและลู ก หนี้ อื่นแสดงด้วยมู ล ค่า สุ ท ธิ ที่จะได้รับ ชํ าระ โดยรั บ รู ้ เมื่ อ
เริ่ มแรกด้วยจํานวนเงิ นของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ที่มี
ส่ วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วธิ ี การอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกําหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุห นี้ แ ละรับ รู ้ ผ ลขาดทุน ตั้ง แต่ก ารรับ รู ้ ร ายการ
ลู ก หนี้ การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวัน ที่ ค รบกํา หนดชํา ระ อัต ราความเสี ย หายที่ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จะขึ้ น อยู่ก บั
ประวัติ ก ารชํ าระเงิ นและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ตซึ่ ง มี การปรั บ เพือ่ สะท้ อน
ข้อมู ลปั จจุ บ นั และการคาดการณ์ ล่วงหน้า เกี่ย วกับ ปั จจัย ทางเศรษฐกิ จมหภาคที ่มีผ ลต่ อ
ความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรขาดทุน
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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ทั้งนี้ บริ ษทั เลือกที่จะไม่นาํ ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking
information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สําหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
2.5.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจ (Business Model) ของกิจการในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
- รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อผ่านกําไรขาดทุน) และ
- รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการ
วัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อ
การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนี้ สิ นทางการเงิ นที่ไม่ ได้วดั มูล ค่า ด้วยมูล ค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทํา รายการซึ่ ง เกี่ย วข้องโดยตรงกับ การได้ม าหรื อ
การออกสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น นั้น ต้น ทุ น การทํา รายการของ
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที ่วดั มูล ค่า ด้วยมูล ค่า ยุติธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อขาดทุ นนั้น รั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
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การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั ในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของบริ ษทั
- ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเมื่อ
บริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครอง
สิ นทรัพย์ทางการเงินเพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจาก
การตัดรายการจะรับ รู ้โดยตรงในกํา ไรหรื อขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงในกําไรหรื อขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นรั บรู ้ ผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้องจะรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงใน
กําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) - สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไข
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
เงิ นปั นผลที่ไ ด้รับ จากเงิ นลงทุ นจะรั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ นโดยแสดงรายการเป็ น
รายได้อื่นเมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผล
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การเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ว ดั มูล ค่า ด้ว ย
FVPL จะรับรู ้ เป็ นกําไร/(ขาดทุน) อื่นในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
(และการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ) ของตราสารทุนที่วดั มูล ค่า ด้ วย FVOCI
จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นหรื อ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ให้กบั กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิ เสธการชําระหรื อเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มี
กําหนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงิ นนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ น เว้นแต่ว่า
การชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสารทุน
ที่คงที่ และเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
- หากบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตาม
สัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรั บรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สิ นทางการเงิ นด้ วย
มูล ค่า ยุติ ธ รรม บริ ษ ทั จัด ประเภทรายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ทั้ง หมดที่ ว ดั มูล ค่า ใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรั บรู้ สินทรั พย์ ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเมื่อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามวิธีปกติตอ้ งรับรู้ รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ น
วันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อ
สิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั
โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ น และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ เมื่อหนี้ สิน
ทางการเงินสิ้ นสุ ดลง
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การด้อยค่า
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นที่เกี่ ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและ FVOCI
วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความเป็ นสาระสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
บริ ษทั ใช้วธิ ีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
2.5.3 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า – กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา บริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่ านั้น
เป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อการแลกเปลี่ยน
กับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเริ่ มมี ผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ
ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสํา หรับผูเ้ ช่า ในการรื้ อและการขนย้า ยสิ นทรัพ ย์อา้ งอิง
การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามที่กาํ หนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั
ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ า
หากอัตรานั้นสามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่ สามารถกําหนดได้ทุก เมื่อ
บริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั
การจ่ ายชําระตามสั ญญาเช่ าที่รวมอยู่ในการวัดมู ลค่าของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า
ประกอบด้วย
- การจ่ายชําระคงที่ รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี
หรื ออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
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- จํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
หรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้ อ และ
- การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่า
บริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษทั วัดมูล ค่า สิ นทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ด้ วยราคาทุนหัก ค่า เสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
บริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของใน
สิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้สะท้อนว่าบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ บริ ษทั ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงอายุ
การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณา
อายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้ นตรงตามอายุของสัญญาเช่ า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า ดังต่อไปนี้
ที่ดิน
30 ปี
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 30 ปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่
คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
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เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
บริ ษทั อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่า
ซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า บริ ษทั รับรู้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า – กรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
บริ ษทั พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่ าแต่ละครั้ง บริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้น
โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ นทรั พย์อา้ งอิ งที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับ
หรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อหาก
ไม่เป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
ด้วยมูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลู กหนี้
เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่า
ระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ ี เงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทน
คงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกทีร่ วมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงิน
เริ่ มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีใ่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ ของกลุ่มกิจการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.5.4 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า เป็ นสั ญ ญาอนุ พ ั นธ์ ที ่มี ไ ว้เ พื่ อ
จุดประสงค์ในการลดความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่เพื่อการ
ลงทุ นเพื ่อหวัง ผลกํา ไร อย่า งไรก็ต าม หากสั ญ ญาอนุ พ นั ธ์ น้ ัน ไม่ เข้า เงื่อ นไขการบั ญชี
ป้ องกันความเสี่ ยง สัญญาอนุพนั ธ์น้ นั จะถูกจัดประเภทเป็ น “เพื่อค้า” บริ ษทั รับรู ้รายการสัญญา
ซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ายุติ ธรรม และวัดมูลค่าต่ อมาใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่า งงวดบริ ษ ทั ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และตีค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่บางฉบับ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้ อหาเท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่า งประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ น้ ี ส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญตามที่ได้อธิ บายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3
3. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
บริ ษ ทั ได้นํา มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บที ่ 32 เรื ่ อง การแสดงรายการเครื ่ องมื อทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิ น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจาก
การปรั บ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วเป็ นรายการปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสมต้น งวด
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และ
รายการปรั บ ปรุ ง ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี จ ะรับ รู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.....................................................วันที่ 11 สิ งหาคม 2563

18

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ ได้พิจารณาและอนุ มตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน เป็ นดังนี้
มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 9

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

190,370

(62)

-

190,308

1,553
2,260
194,183

17
(45)

224,788
(1,964)
222,824

224,788
1,570
296
416,962

31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม 2563

หนี้สินหมุนเวียน
ส่ ว นของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที ่ถึ ง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

-

23

4,458
-

4,458
23

25,191
25,191

23

243,557
(25,191)
222,824

243,557
248,038

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ

220,523
220,523

(68)
(68)

-

220,455
220,455
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3.1 ข้อมูลเพิม่ เติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
220,523

กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การปรับปรุ งกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาอนุพนั ธ์
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
กําไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(18)
(50)
220,455

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิ จ
ที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น
ทางการเงินดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัดจําหน่าย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

70,717
190,308
647
296
261,968

70,717
190,308
647
296
261,968

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

23
23

251,458
41,954
13,201
7,774
248,015
562,402

251,458
41,954
13,201
23
7,774
248,015
562,425
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สัญญาอนุพนั ธ์
บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือ่ ค้า

23

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ การค้าทั้งหมด ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
สําหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย : พันบาท)
2,981
62
3,043

3.2 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องสัญญาเช่า
ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก บริ ษทั รับรู้หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าสําหรับสัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้ สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ ง
ด้วยจํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู ้
ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่า
ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นทีต่ อ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ที่นาํ มาคํานวณหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เท่ากับอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
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(หน่วย : พันบาท)
356,701
1,251
357,952
(109,937)
248,015

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก เงินประกันสําหรับการเช่าที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

4,458
243,557
248,015

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

79,295
145,493
224,788

4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ – สุ ทธิ
บริ ษทั ใหญ่
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- เงินประกันการเช่า-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
-

1,964

12

13

4,760
241,178
245,938

-

-

25,191

- ค่าเช่าค้างจ่าย-แสดงรวมในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ทั รั บรู ้ เงิ นประกันการเช่ าและค่า เช่ าค้ างจ่า ย เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.2
4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- ค่าเช่าที่ดิน
บริ ษทั ใหญ่

-

1,353

-

2,706

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่

-

2,269

-

4,538

- ค่าถุงบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

111

405

427

1,055

662

-ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ใหญ่
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สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริ ษทั
- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

72

144

145

221

- ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
บริ ษทั ใหญ่

2,429

-

4,856

-

- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่

1,904

-

3,815

-

30,196

41,176

30,196

41,176

8,589
13
8,602

8,577
341
8,918

17,530
28
17,558

18,147
436
18,583

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
นโยบายการกําหนดราคา

- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ าง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีเงื่อนไข 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 ตกลง
ชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชําระ
ครั้งแรกเป็ นเงิ น 701,300 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อสัญญาเช่า
ต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่ าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์ แก่ผเู ้ ช่า
สามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มีหน้าที่
ส่ งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่าที่ดิน
เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
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2) สัญญาเช่าพื้นทีโ่ กดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพือ่ เก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5 อัตรา
เดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดย
บริ ษทั ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า
5 ปี โดยชําระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกําหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการ
ต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทัว่ ไปซึ่ งมีอายุไม่เกิน
12 เดื อ น
- รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามธุ รกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

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

ถือหุ น้ บริ ษทั ทางตรง 68.86%
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. สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ดังนี้ (ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1)

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.....................................................วันที่ 11 สิ งหาคม 2563

25

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ ได้พิจารณาและอนุ มตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

30 มิถุนายน 2563
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

1
1

44,496
182,211
589
265
227,561

44,496
182,211
1
589
265
227,562

5,232
5,232

96,822
50,789
18,284
245,938
7,415
419,248

96,822
50,789
5,232
18,284
245,938
7,415
424,480

6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ
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2563
1,393

(หน่วย : พันบาท)
2562
10
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6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

30 มิถุนายน 2563
30
10,573
33,860
33
44,496

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
30
46,040
24,570
77
70,717

30 มิถุนายน 2563
184,375
(2,602)
181,773
348
90
182,211

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
192,310
(2,981)
189,329
963
78
190,370

30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
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121,176
60,225
285
101
2,588
184,375
(2,602)
181,773

119,834
66,787
785
1,923
2,981
192,310
(2,981)
189,329
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 และ 2562 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2,981
6,130
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 3.1)
62
บวก ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
3
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(231)
(195)
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
(213)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2,602
5,935
8. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม
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30 มิถุนายน 2563
322,159
13,292
8,876
1,412
31,114
2,458
379,311

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
262,971
10,149
11,230
1,317
148,432
2,429
436,528
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9. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

637,154
5,191
(661)
(24,208)
487
617,963

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักร
ทั้งหมดราคาตามบัญชี จาํ นวน 542.89 ล้านบาท และ 558.97 ล้านบาท ตามลําดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ท่ีคาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 39.43 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุน
จํานวน 36.20 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบ
ของอาคารราคาตามบัญชี จาํ นวน 214.45 ล้านบาท และ 220.94 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้-บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
10. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 3)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่เข้ากําไรขาดทุน
ราคาตามบัญชีปลายงวด
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224,788
(4,856)
219,932
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งบกําไรขาดทุ นสําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายการที่เกี่ ยวข้องกับ
สัญญาเช่าดังต่อไปนี้

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
กระแสเงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า

(หน่วย : พันบาท)
4,856
3,815
5,892

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

12,285
50,507
289,267
352,059
(106,121)
245,938

หัก ค่าใช้จา่ ยทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
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(หน่วย : พันบาท)
4,760
21,977
219,201
245,938
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11. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ นภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
30 มิถุนายน 2563
51,312
(48,417)
2,895

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
6,150
(4,597)
1,553

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่า ง
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(หน่วย : พันบาท)
รายการปรับปรุ ง ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
จากการนํา
1 มกราคม รายได้หรื อ
30 มิถุนายน
มาตรฐานใหม่มา
2563
ค่าใช้จ่ายใน
2563
ใช้ครั้งแรก
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 17)
(หมายเหตุ 3)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม

596
516
5,038
6,150

12
5
49,603
(5,038)
44,582

608
516
5
49,603
50,732

(88)
41
1,042
(415)
580

520
557
1,047
49,188
51,312

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อาคาร อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
สุ ทธิ

(4,597)
(4,597)
1,553

(44,565)
(44,565)
17

(4,597)
(44,565)
(49,162)
1,570

(226)
971
745
1,325

(4,823)
(43,594)
(48,417)
2,895
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12. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับวงเงิ นสิ นเชื่อต่ างๆ จาก
สถาบันการเงิ นดังนี้ วงเงิ นเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น วงเงิ นเจ้าหนี้ ทรั สต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
และสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 13 และ 21.1 โดยบริ ษทั
ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กูร้ ายอื่น และปรับ
เงื่อนไขการกูย้ มื เป็ น Negative Pledge
13. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
รวม

30 มิถุนายน 2563
96,822
96,822

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
30,000
221,458
251,458

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินแบบชําระ
เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.43-1.48 ต่อปี และ 2.00 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ มื ในสกุล
เงินบาท อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นมี เงื่อนไขการใช้สินเชื่ อและการคํ้าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 12
14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
ร่ าง DRAFT

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
25,548
9,003
6,004
2,824
13
12
26,760
21,924
128
435
46
46
41,954
50,789
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
2,579
1,868
320
165
320
71
40
2,579
2,784

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนการให้บริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

20
82
102

66
351
417

40
165
205

86
430
516

ข้อสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ
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ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา
โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าว
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มี
สิ ทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไข
โครงการสําหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้บริ ษทั มี หนี้ สิ นภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึ้น ทั้งนี้บริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ ทุน
บริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว
16. เงินปันผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย
ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
จากกําไรของปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ประกาศจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
จากกําไรของปี 2561

43,853

0.11

28 พ.ค. 63

59,800

0.15

24 พ.ค. 62

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 11)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
7,534
5,918
(1,483)
6,051

(100)
5,818

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
18,285
12,185
(1,325)
16,960

(181)
12,004

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.....................................................วันที่ 11 สิ งหาคม 2563

34

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ ได้พิจารณาและอนุ มตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562

18. กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุน้ คํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกและรับชําระแล้วในระหว่างงวด

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

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
23,818
22,110
398,664
398,664
0.06
0.06

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
67,248
46,809
398,664
398,664
0.17
0.12

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
ที่แสดงอยู่เป็ นข้อมูลของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิ จเดียว
นอกจากนี้บริ ษทั ยังดําเนินธุ รกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น รายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
ที่แสดงในงบการเงินของส่ วนที่ดาํ เนิ นงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียว
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุ นายน 2563 และ 2562 บริ ษ ทั มี ลูกค้ารายใหญ่ที่มี
มูลค่าการขายสู งกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 รายเท่ากันทั้งสองงวด มูลค่าการขายรวม
85.03 ล้านบาท และ 96.02 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่า
การขายสู งกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 3 รายมูลค่าการขายรวม 245.25 ล้านบาท และ
จํานวน 2 รายมูลค่าการขายรวม 186.12 ล้านบาท ตามลําดับ
20. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือ่ ค้า
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์
ร่ าง DRAFT

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1
1
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(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หนี้สินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือ่ ค้า
รวมหนี้สินหมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์

5,232
5,232

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดย
ธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูลระดับ 2
ในลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
21.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้

หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี

สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท

30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
25,000
4,024
20,976
25,000
4,024
20,976

พันบาท 4,625,000
พันดอลลาร์
สหรัฐ
10,000
พันบาท
70,000

569,413 4,055,587 4,625,000
-

10,000
70,000

10,000
70,000

281,913 4,343,087
-

10,000
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการคํ้าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12
21.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้ อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจํานวน 8.01 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 5.32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ตามลําดับ
21.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาก่ อสร้ างและออกแบบ
ตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
มูลค่างานตามสัญญา
1,573
1,950
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
848
1,212
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21.4 ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มีภ าระผูก พัน เกี ่ย วกับ สัญ ญาเช่า
ดําเนิ นงานด้านผูเ้ ช่า ซึ่ งจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม

(หน่วย : พันบาท)
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
11,977
49,791
294,931
356,699

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ัท ไม่ มี ภ าระผูก พั นตามสั ญ ญาเช่ า ดัง กล่ า ว จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2
22. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563
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