รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ
สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ นสุด วันที 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือ นสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลนี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี
การสอบถามบุคคลากรซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอืน การสอบทานนี มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องที มีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้า
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที
กรุ งเทพมหานคร
วันที 12 พฤศจิกายน

2
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

30 กันยายน 2563
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

(หน่ วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบแล้ว

6.2
7
8
20

41,329
188,024
572,415
2,270
643
804,681

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

9
4.1 และ 10
11

607,869
217,504
1,619
372
827,364
1,632,045

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

3

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

(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว

หนี สิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
13
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
4.1 และ 14
ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี 4.1 และ 10
หนี สิ นสัญญาอนุพนั ธ์
20
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
4.1 และ 10
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
4.1
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

114,833
211,046
4,759
2
5,274
7,441
343,355

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

239,974
2,887
242,861
586,216

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

4

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 30 กันยายน 2563
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่ วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบแล้ว

399,000

399,000

398,664
337,985

398,664
337,985

39,900
269,280
1,045,829
1,632,045
-

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

5

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (หน่วย : บาท)

สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
หมายเหตุ 2563
2562

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562

349,609 363,678
(292,348) (306,022)
57,261
57,656
401
200
(2,397)
455
7,499
(8,168)
(7,741)
(20,226) (21,204)
34,370
29,366
(2,390)
(1,672)
31,980
27,694
(6,549)
(5,667)
25,431
22,027
25,431
22,027

1,061,666 1,099,649
(864,223) (925,805)
197,443 173,844
3,245
629
361
5,595
2,291
(23,067) (23,907)
(56,426) (63,691)
123,847
92,470
(7,659)
(5,963)
116,188
86,507
(23,510) (17,671)
92,678
68,836
92,678
68,836

17

18

0.06

0.06

0.23

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

0.17

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามทีรายงานในปี ก่อน
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครังแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุ งใหม่)
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

3

16

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

398,664
398,664

337,985
337,985

38,400
38,400

212,435
68,836
68,836
(59,800)
221,471

987,484
68,836
68,836
(59,800)
996,520

398,664
398,664
398,664

337,985
337,985
337,985

39,900
39,900
39,900

220,523
(68)
220,455
92,678
92,678
(43,853)
269,280

997,072
(68)
997,004
92,678
92,678
(43,853)
1,045,829

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

16

ทุน
ทีออกและ
ชําระแล้ว

(หน่ วย : พันบาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

7
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน :(โอนกลับ)หนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเสื อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคา-สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กําไรจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
กําไรจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่ายหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นสัญญาอนุพนั ธ์
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่ วย : พันบาท)
2562

92,678

68,836

64
36,291
7,284
(282)
2,148
(2,268)
308
(56)
5,710
1,628
23,510
167,015

(285)
36,423
(2)
408
613
(106)
5,613
17,671
129,171

2,223
(135,887)
4
45

(19,516)
108,733
56
(179)

166,962
(23)
(333)
200,006
53
(31,486)
168,573

68,085
(322)
2,262
288,290
91
(26,336)
262,045

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ ว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

8
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

2563

(หน่ วย : พันบาท)
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิมขึน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(7,177)
461
(121)
(6,837)

(3,145)
3
(3,142)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในดอกเบียจ่าย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(136,625)
(8,992)
(1,654)
(43,853)
(191,124)

(210,008)
(5,681)
(59,800)
(275,489)

(29,388)
70,717
41,329
-

(16,586)
78,451
61,865
#REF!

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1. ข้อความทัวไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที 0105520001455 เมือวันที 3 กุมภาพันธ์ 2520 ต่อมา
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด เมื อวันที 29 กันยายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที
0107553000131 สํานักงานและโรงงานตังอยูเ่ ลขที 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบล
สําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุท รปราการ ประเทศไทย บริ ษทั ประกอบกิ จการในประเทศ
ไทย ปัจจุบนั ดําเนินธุรกิ จผลิตและจําหน่ายแป้งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ งเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ มทําการซือขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัวไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนีนําเสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาอังกฤษได้จัด ทําขึ นเพื อความสะดวกของผู ้อ่ านงบการเงิ น ที ไม่ คุ้น เคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2562)
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึ งการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ทีเกี ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดี ยวกับงบการเงิ นประจําปี
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2.3 งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี จัด ทํา ขึ นเพื อให้ข ้อ มูล เพิ มเติ ม จากงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2562 งบการเงินนี มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทังหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิ น
ประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลทีเป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซาซ้
ํ อนกับ
ข้อมูลทีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี จึงควรอ่านควบคู่กบั
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
2.4 งบการเงินระหว่า งกาลนี แสดงหน่ วยเงิน ตราเป็ นเงินบาท และมีการปั ดเศษเพือให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท เว้นแต่ทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
2.5 บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญ ชีทีสําคัญและวิธีก ารคํานวณในงบการเงิน ระหว่างกาลสําหรับ งวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 เช่นเดียวกับทีใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยมีนโยบายการบัญชีใหม่ทีนํามาถือปฏิ บตั ิ ตงแต่
ั วนั ที
1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้เป็ นครังแรก ดังนี
2.5.1 ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับชําระ โดยรับรู ้เมือเริ มแรก
ด้วยจํานวนเงิ นของสิ งตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ทีมีส่วนประกอบ
ด้านการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 ในการวัด มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต ที คาดว่าจะเกิ ดขึ น ซึ งกําหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุน ที คาดว่า จะเกิ ด ขึ นตลอดอายุห นี และรับ รู ้ผ ลขาดทุน ตังแต่ก ารรับ รู ้ร ายการ
ลู ก หนี การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิ ดขึ น ลูกหนี การค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวัน ที ครบกํา หนดชํา ระ อัต ราความเสี ยหายที คาดว่า จะเกิ ด ขึ นจะขึ นอยู่ก บั
ประวัติ ก ารชําระเงิน และข้อมู ล ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ในอดี ตซึ งมีการปรั บ เพื อสะท้อ น
ข้อ มูล ปั จจุ บันและการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี ยวกับ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคที มี ผลต่ อ
ความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในกํา ไรขาดทุ น
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ทังนี บริ ษทั เลือกทีจะไม่นาํ ข้อมูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking
information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึน สําหรับงวด
ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี
เรื องมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี เพือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีประกาศโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
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2.5.2 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
การจัดประเภทรายการขึ นอยู่กบั โมเดลธุรกิ จ (Business Model) ของกิจการในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี
- รายการที วัด มูลค่ าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หรื อผ่านกําไรขาดทุน) และ
- รายการทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรั บเงินลงทุนในตราสารหนี เฉพาะเมือบริ ษทั
เปลียนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านัน
ตราสารทุ นสามารถจําแนกและไม่ส ามารถเปลี ยนแปลงได้ตามประเภทของการ
วัดมูลค่ าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อ
การวัดมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื น (FVOCI) ซึ งไม่ส ามารถจัด ประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมือเริ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อ
หนี สิ น ทางการเงิ นที ไม่ ได้วดั มู ลค่ าด้วยมูล ค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น ด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรม บวกหรื อหัก ด้วยต้น ทุน การทํารายการซึ งเกี ยวข้อ งโดยตรงกับ การได้มาหรื อ
การออกสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี สิ น ทางการเงิ น นัน ต้น ทุ น การทํา รายการของ
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที วัด มู ลค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น นันรั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี ขึ นอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั ในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าตราสารหนี สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึนอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนีของบริ ษทั
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- ราคาทุนตัดจําหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัด มูลค่าด้วยราคาทุนตัด จําหน่ ายเมื อ
บริ ษทั ถือครองสิ นทรั พย์ทางการเงินนันตามโมเดลธุ รกิ จทีมีวตั ถุประสงค์การถื อครอง
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นเพื อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ งทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกําหนดไว้ รายได้ดอกเบี ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี ยที แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุ นทีเกิดขึนจากการ
ตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงใน
กําไรหรื อขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตามโมเดลธุ รกิจทีมีวตั ถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ งเป็ นการจ่ายเพี ยงเงิ นต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที กําหนดไว้
การเปลี ยนแปลงของมู ลค่ าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นรับรู ้ ผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื น
ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบีย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ที เกี ยวข้องจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น รายได้ดอกเบี ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี ยที แท้จริ ง รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าแสดงใน
กําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติ ธรรมผ่า นกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) - สิ น ทรัพย์ท างการเงิ นทีไม่เข้าเงื อนไข
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุนที เกิ ดจากตราสารหนี ที วัด มูลค่ า FVPL จะรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีเกิดรายการ
เงิน ปั น ผลที ได้รับ จากเงิ น ลงทุ น จะรับ รู ้ ในกํา ไรขาดทุ น โดยแสดงรายการเป็ น
รายได้อืนเมือบริ ษทั มีสิทธิ ทีจะได้รับเงินปันผล
การเปลียนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วย FVPL
จะรั บรู ้เป็ นกําไร/(ขาดทุ น) อื นในงบกําไรขาดทุ น รายการขาดทุ นจากการด้อยค่ า (และการ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดง
รายการต่ างหากจากรายการเปลียนแปลงอืน ๆ ในมู ลค่ายุติ ธรรม
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ นทางการเงิ นและส่ วนของเจ้าของ
เครื องมือทางการเงินที บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี สิ นทางการเงินหรื อ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอืน
ให้กบั กิ จการอืน โดยไม่ สามารถปฏิ เสธการชําระหรื อเลื อนการชําระออกไปอย่างไม่มี
กําหนดได้นัน เครื องมื อทางการเงินนันจะจัดประเภทเป็ นหนี สิ นทางการเงิ น เว้นแต่ ว่า
การชําระนันสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสารทุน
ทีคงที และเปลียนกับจํานวนเงินทีคงที
- หากบริ ษทั ไม่ มีภาระผูกพัน ตามสัญ ญาหรื อสามารถเลื อนการชํา ระภาระผูกพันตาม
สัญญาไปได้ เครื องมือทางการเงิ นดังกล่ าวจะจัด ประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื อเริ มแรกบริ ษทั ต้องวัดมู ลค่ าของหนี สิ นทางการเงิ นด้วย
มูลค่ายุติธรรม บริ ษทั จัดประเภทรายการหนี สิ นทางการเงินทังหมดทีวัดมูลค่ าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรั บ รู ้ สิ น ทรั พย์ท างการเงิน หรื อหนี สิ น ทางการเงิ น ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเมือบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื องมือทางการเงินนัน
การซื อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต ้องรับรู ้รายการในวันซื อขาย ซึ งเป็ นวันที
บริ ษทั ตกลงทีจะซือหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมือสิ ทธิ
ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมือบริ ษทั โอน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น และเป็ นการโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทังหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนีสิ นทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ เมือหนี สิ น
ทางการเงินสิ นสุ ดลง
การด้อยค่า
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที
คาดว่าจะเกิ ดขึ นที เกี ยวข้องกับตราสารหนี ที วัดมูลค่ าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายและ FVOCI
วิธีการประเมินการด้อยค่าทีเลือกใช้ขึนอยู่กบั ความเป็ นสาระสําคัญของความเสี ยงด้านเครดิ ต
บริ ษทั ใช้วิธีทวไป
ั (General approach) ในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
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2.5.3 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า – กรณีบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ มต้นของสัญญา บริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญาเช่ านัน
เป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุสําหรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียน
กับสิงตอบแทน
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่ าเริ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี สิ นตาม
สัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่ า ณ วันที
สัญญาเริ มมีผลหรื อก่อนวัน ที สัญญาเริ มมีผล ต้น ทุ นทางตรงเริ มแรกใด ๆ ที เกิดขึ น และ
ประมาณการต้น ทุน ที จะเกิดขึ นสํา หรับผูเ้ ช่า ในการรื อและการขนย้ายสิ น ทรัพย์อ า้ งอิง
การบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิ งให้อยู่ในสภาพ
ตามทีกําหนดไว้ หักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับใด ๆ
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทียัง
ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที สัญญาเช่าเริ มมีผล ซึ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่ า
หากอัตรานันสามารถกําหนดได้ทุ ก เมื อ แต่ ห ากอัต รานันไม่ส ามารถกําหนดได้ทุก เมื อ
บริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั
การจ่ ายชําระตามสั ญ ญาเช่ าที รวมอยู่ในการวัด มู ลค่ าของหนี สิ นตามสั ญ ญาเช่ า
ประกอบด้วย
- การจ่ายชําระคงที รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโดยเนื อหา
- การจ่ายชําระค่ าเช่ าผันแปรที ขึ นอยู่กับดัชนี หรื ออัตรา ซึ งการวัดมู ลค่ าเริ มแรกใช้ด ัชนี
หรื ออัตรา ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
- จํานวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื อ
หรื อสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านัน โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที คาดว่าจะต้อง
จ่ายชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิ เลือกซื อ และ
- การจ่ายชําระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่า
บริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า
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บริ ษทั วัด มู ลค่ า สิ น ทรั พย์สิ ท ธิ ก ารใช้ด ว้ ยราคาทุ น หัก ค่ าเสื อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่
บริ ษทั จะคิ ดค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับ จากวันที สัญญาเช่ า
เริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของ
ในสิ นทรั พย์อา้ งอิงให้แก่ บริ ษทั เมื อสิ นสุ ดอายุสั ญญาเช่ า หรื อหากราคาทุ นของสิ นทรั พย์
สิ ทธิ การใช้สะท้อนว่าบริ ษ ทั จะใช้สิ ทธิ เลื อกซื อ บริ ษทั ต้องคิ ดค่ าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้จากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
อายุการใช้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้พิ จารณาโดยใช้หลักการเดี ยวกัน กับการ
พิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่ าเสื อมราคาของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ค าํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่ า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิ ทธิ
การใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า ดังต่อไปนี
ทีดิน
30 ปี
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง 30 ปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมือมี ก ารเปลียนแปลงจํานวนเงินที
คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึงอาจเกิ ดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
- การเปลียนแปลงดัชนี หรื ออัตราทีใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านัน
- การเปลียนแปลงจํานวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริ ษทั เปลียนแปลงการประเมิ นการใช้สิทธิเลือกซื อ สิทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมือหนีสิ นตามสัญญาเช่ าถูกวัดมูลค่าใหม่เพือสะท้อนการเปลี ยนแปลงของการจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่ า บริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่ าใหม่
โดยการปรับปรุ งสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ มเติ มจากการวัดมูลค่าของหนี สิ น
ตามสัญญาเช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรื อขาดทุน
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สัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาเช่าซึ งสินทรัพย์มีมูลค่าตํา
บริ ษทั อาจเลือกทีจะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าระยะสัน ซึ งเป็ นสัญญาเช่ าทีมีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่า
ซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา บริ ษทั รับรู ้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเกียวข้องกับสัญญาเช่ า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่า – กรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
บริ ษทั พิจารณาเมือเริ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่ า
ดําเนิ น งาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่ าแต่ ละครัง บริ ษ ทั ต้องประเมิ นว่าสัญ ญานัน
โอนความเสี ยงและผลตอบแทนเกื อบทังหมดของสิ นทรั พย์อ้างอิงที ผู ้เป็ นเจ้าของพึ งได้รับ
หรื อไม่ หากเป็ นไปตามนัน สัญญาเช่ าดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุน หรื อหาก
ไม่เป็ นไปตามนัน สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ทีให้เช่ าตามสัญญาเช่ าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี สัญญาเช่ าทางการเงิ น
ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที จ่ายตามสัญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี
เบืองต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี บันทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่ า
ระยะยาวรั บรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซึงสะท้อนอัตราผลตอบแทน
คงที ทุกงวด ต้นทุน ทางตรงเริ มแรกที รวมอยู่ในการวัดมูลค่ าลูกหนี สัญญาเช่ าทางการเงิ น
เริ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน และที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ข องสิ น ทรัพย์ด ้วยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ของกลุ่มกิ จการซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ งตอบแทนจูงใจ
ทีได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.5.4 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สั ญ ญาซื อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ วงหน้า เป็ นสั ญ ญาอนุ พ ัน ธ์ ที มี ไ ว้เพื อ
จุดประสงค์ในการลดความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ไม่ใช่เพือการ
ลงทุนเพือหวังผลกําไร อย่างไรก็ตาม หากสัญญาอนุพนั ธ์นันไม่เข้าเงื อนไขการบัญชี ป้องกัน
ความเสี ยง สัญญาอนุ พนั ธ์นนจะถู
ั
กจัดประเภทเป็ น “เพือค้า” บริ ษทั รับรู ้รายการสัญญาซื อขาย
เงินตราต่ างประเทศล่วงหน้าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าต่อมาในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

ร่ าง DRAFT

17

งบการเงิ นนี ได้พิจารณาและอนุ มตั ิ จากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั แล้ว โดย.................................................. วันที 28 กุมภาพัน ธ์
2562

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่า งงวดบริ ษ ทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่บางฉบับ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อ จัด ให้มีขึ นเพื อให้มีเ นื อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บัตินีส่ วนใหญ่ ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า ซึ งมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญตามที ได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที
3. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครังแรก
บริ ษ ัท ได้น ํามาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 32 เรื อง การแสดงรายการเครื องมื อทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมู ลเครื องมื อทางการเงิ น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 16
เรื อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจาก
การปรั บ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวเป็ นรายการปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสมต้น งวด
(Modified retrospective) และไม่ป รับปรุ งข้อ มูล เปรี ยบเทียบ ดังนัน การจัด ประเภทรายการใหม่แ ละ
รายการปรับ ปรุ งที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี จ ะรับ รู ้ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ
วันที 1 มกราคม 2563
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ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครังแรกทีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน เป็ นดังนี

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่ วย : พันบาท)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที 9

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที 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

1 มกราคม 2563

หนีสิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที ถึ ง
กําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนีสินสัญญาอนุพนั ธ์
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ น

-

23

4,458
-

4,458
23

25,191
25,191

23

243,557
(25,191)
222,824

243,557
248,038

ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ

220,523
220,523

(68)
(68)

-

220,455
220,455
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3.1 ข้อมูลเพิมเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
ผลกระทบทีมีต่อกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : พันบาท)
220,523

กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
การปรับปรุงกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที 1 มกราคม 2563
สัญญาอนุพนั ธ์
การเพิมขึนจากค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
กําไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2563

(18)
(50)
220,455

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที 1 มกราคม 2563 (วันทีถือปฏิ บตั ิ ครังแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิ จ
ที ใช้จดั การสิ น ทรัพ ย์และหนี สิน ทางการเงิน ของบริ ษทั และจัด ประเภทรายการสิ นทรัพย์แ ละหนี สิน
ทางการเงินดังนี
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวม

-

70,717
190,308
647
296
261,968

70,717
190,308
647
296
261,968

หนีสินทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

23
23

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

251,458
41,954
23
13,201
7,774
248,015
562,425
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สัญญาอนุพนั ธ์
บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี
(หน่วย : พันบาท)
หนีสินหมุนเวียน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือค้า

23

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นตลอดอายุสําหรั บลูกหนี การค้าทังหมด ด้วยวิธีการดังกล่ าว ค่าเผือผลขาดทุ น
สําหรับลูกหนี การค้ามีรายละเอียด ดังนี
ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาทีมีต่อกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ค่าเผือผลขาดทุน ณ วันที 1 มกราคม 2563

(หน่วย : พันบาท)
2,981
62
3,043

3.2 ข้อมูลเพิมเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื องสัญญาเช่า
ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาใช้เป็ นครังแรก บริ ษทั รั บรู ้หนี สิ น
ตามสัญญาเช่ าสําหรับสัญญาเช่ าทีเคยจัด ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี สิ นตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วย
จํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ งเกี ยวข้องกับสัญญาเช่ าที รับรู ้ใน
งบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันทีนํามาปฏิบตั ิ ใช้ครังแรก หนีสิ นตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วย
มูลค่าปั จจุบ ันของจํานวนเงินที ต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที ยังไม่ได้จ่ายชําระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั อัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ทีนํามาคํานวณหนีสิ นตามสัญญาเช่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2563 เท่ากับอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
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(หน่วย : พันบาท)
356,699
1,251
357,950
(109,935)
248,015

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บวก เงินประกันสําหรับการเช่าทียังไม่ได้ชาํ ระ
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนีสิ นตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

4,458
243,557
248,015

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ทีดิน
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

79,295
145,493
224,788

4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญ ชีทีเกิดขึนกับกิ จการและบุ คคลที เกียวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดี ยวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
4.1 สิ นทรัพย์และหนีสิ นระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชือบริ ษทั
- สินทรัพย์สิทธิ การใช้ – สุทธิ
บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย : พันบาท)
กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
217,504

-
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ประเภทรายการ/ชือบริ ษทั
- เงินประกันการเช่ า-แสดงรวมในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าใช้จ่ายอืนค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- หนีสิ นตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่
หนีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
-

1,964

17

13

4,759
239,974
244,733

-

-

25,191

- ค่าเช่าค้างจ่าย-แสดงรวมในหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ใหญ่

ณ วัน ที 1 มกราคม 2563 บริ ษัท รั บ รู ้เ งิ น ประกัน การเช่ า และค่ าเช่ า ค้า งจ่ า ย เป็ นส่ วนหนึ งของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่า ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 3.2
4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชือบริ ษทั
- ค่าเช่าทีดิน
บริ ษทั ใหญ่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที กันยายน
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 0 กันยายน
2563
2562

-

1,352

-

4,058

- ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ใหญ่

-

2,269

-

6,807

- ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

-

-

-

111

533

230

1,588

892

-ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ใหญ่
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ประเภทรายการ/ชือบริ ษทั
- ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั ใหญ่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที กันยายน
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 0 กันยายน
2563
2562

88

78

233

299

- ค่าเสื อมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
บริ ษทั ใหญ่

2,428

-

7,284

-

- ดอกเบียจ่ายตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่

1,895

-

5,710

-

-

-

30,196

41,176

8,664
14
8,678

9,171
76
9,247

26,194
42
26,236

27,318
512
27,830

- เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
นโยบายการกําหนดราคา

- สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ในที ดิ น และทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่และ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ซึงมีเงือนไข ดังนี
1) สัญญาเช่าที ดินเพือก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กําหนดอายุการเช่า 30 ปี
เริ มจากวันที 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่ าปี ที 1-5 อัตราเดื อนละ
350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่ าขึน ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริ ษทั ตกลง
ชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชําระ
ครังแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมือครบกําหนดการเช่ า หากบริ ษทั ต้องการต่อสัญญาเช่า
ต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้สิทธิ แก่ผูเ้ ช่ า
สามารถเช่ าที ดิ นดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิ น 30 ปี เมือสัญญาเช่ านี ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มีหน้าที
ส่งมอบทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที เป็ นอยู่ในวันทีครบกําหนดสัญญาเช่าทีดิ น
เว้นแต่จะได้ทาํ ความตกลงเกี ยวกับสิ งปลูกสร้างในทีดิ นทีเช่าเป็ นประการอืน
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2) สัญญาเช่าพืนทีโกดังเพือก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพือเก็บสิ นค้า กําหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ มจากวันที 1 เมษายน 2557 ถึงวันที 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที 1-5 อัตรา
เดื อนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่ าเช่าขึ นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิ มทุกๆ 5 ปี โดย
บริ ษทั ตกลงชําระเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า
5 ปี โดยชําระครังแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมือครบกําหนดการเช่ า หากบริ ษทั ต้องการ
ต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกําหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพือเก็บวัตถุดิบเป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่ าทัวไปซึ งมี อายุไม่เกิน
12 เดื อ น
- รายได้อืนและค่ าใช้จ่ายอืนระหว่างกัน เป็ นราคาและเงือนไขทางการค้าเที ยบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึงเป็ นไปตามธุรกิจและเงือนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัวไป
- ดอกเบียจ่ายตามสัญญาเช่าอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

เกียวข้องโดย

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

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. สินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที กันยายน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที ใช้จดั การสิ นทรัพย์
และหนี สิ นทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ น ดังนี (ยอดคงเหลือ
ณ วันที มกราคม
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ . )
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(หน่วย : พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวม
หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวม

กันยายน 2563
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

2,270
2,270

41,329
188,024
643
373
230,369

41,329
188,024
2,270
643
373
232,639

2
2

114,833
211,046
5,274
244,733
7,441
583,327

114,833
211,046
2
5,274
244,733
7,441
583,329

6 ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.1 รายการทีไม่เป็ นตัวเงินทีมีสาระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี

ซืออาคารและอุปกรณ์ซึงยังไม่ได้จ่ายชําระ

2563
8

(หน่วย : พันบาท)
2562
7,534
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6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

กันยายน 2563
30
18,172
23,127
41,329

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

กันยายน 2563
189,814
(2,894)
186,920
850
254
188,024

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

กันยายน 2563

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

126,339
60,591
386
2,498
189,814
(2,894)
186,920

119,834
66,787
785
1,923
2,981
192,310
(2,981)
189,329

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
ประกอบด้วย
ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อืนๆ
รวม

ลูกหนีการค้าแยกตามอายุหนีทีค้างชําระ ได้ดงั นี

ลูกหนีการค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 15 ถึง 60 วัน
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รายการเคลือนไหวของค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที กันยายน 2563
และ 2562 ดังนี
(หน่วย : พันบาท)
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
2,981
6,130
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 เป็ นครังแรก (หมายเหตุ 3.1)
62
บวก ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
334
หัก กลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(270)
(285)
หัก ตัดจําหน่ายหนีสู ญ
(213)
(2,774)
ยอดคงเหลือ ณ วันที กันยายน
2,894
3,071
8. สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสินเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
358,087
262,971
12,262
10,149
9,322
11,230
1,387
1,317
189,034
148,432
2,323
2,429
572,415
436,528
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9. อาคาร และอุปกรณ์
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที

กันยายน 2563 มีรายการเคลือนไหวดังต่อไปนี
(หน่วย : พันบาท)
637,154
7,185
(1,025)
(36,291)
846
607,869

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
ซือสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื อมราคาสะสม-ตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที กันยายน 2563

ณ วันที กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 อาคารโรงงานแป้งสาลี และเครื องจักร
ทังหมดราคาตามบัญชี จาํ นวน 533.81 ล้านบาท และ 558.97 ล้านบาท ตามลําดับ มี ข ้อผูกพันตามหนังสื อ
ยืนยัน (Negative pledge) ทีออกให้กบั สถาบัน การเงิน โดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์ทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั และทีจะเกิดขึนในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 12
ณ วันที กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ทีคํานวณค่าเสื อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 46.00 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุน
จํานวน 36.20 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 อาคาร ส่ วนปรั บปรุ งอาคาร และส่ วนควบ
ของอาคารราคาตามบัญชี จาํ นวน 211.22 ล้านบาท และ 220.94 ล้านบาท ตามลําดับ ก่ อสร้างบนสิ นทรัพ ย์
สิทธิการใช้-บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 4.2
10. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที

กันยายน 2563 มีรายการเคลือนไหว ดังนี
(หน่วย : พันบาท)

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานฉบับที 16
มาใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 3)
ค่าเสือมราคาสําหรับส่ วนทีเข้ากําไรขาดทุน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

224,788
(7,284)
217,504
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งบกําไรขาดทุ นสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที
สัญญาเช่าดังต่อไปนี

กันยายน 2563 มี รายการที เกี ยวข้องกับ
(หน่วย : พันบาท)
7,284
5,710
8,992

ค่าเสื อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้องกับสัญญาเช่า
กระแสเงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที

กันยายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี
(หน่วย : พันบาท)

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

12,247
50,946
285,767
348,960
(104,227)
244,733

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า
มูลค่าปัจจุบนั ของหนีสิ นตามสัญญาเช่า

มูลค่าปัจจุบนั ของหนีสิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที

กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : พันบาท)
4,759
22,588
217,386
244,733

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562
มีดงั นี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

30 กันยายน 2563
50,103
(48,484)
1,619

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
6,150
(4,597)
1,553
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รายการเคลื อนไหวของสิ นทรัพ ย์และหนี สิ น ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึ นในระหว่าง
งวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที กันยายน 2563 มีดงั นี
ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

(หน่วย : พันบาท)
รายการปรับปรุ ง ณ วันที
บันทึกเป็ น
ณ วันที
จากการนํา
1 มกราคม รายได้หรื อ
กันยายน
มาตรฐานใหม่มา
2563
ค่าใช้จ่ายใน
2563
ใช้ครังแรก
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 3)
(หมายเหตุ 17)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (หนีสงสัยจะสูญ)
หนีสินสัญญาอนุพนั ธ์
หนีสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียน
รวม

596
516
5,038
6,150

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

608
5
49,603
516
50,732

(30)
(5)
(656)
62
(629)

578
48,947
578
50,103

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
อาคาร อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
สุทธิ

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

(44,565)
(44,565)
17

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

(454)
(341)
1,473
678
49

(454)
(4,938)
(43,092)
(48,484)
1,619

12. สินเชือและการคําประกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูย้ ืมระยะสัน วงเงินเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
และสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 13 และ 21.1 โดยบริ ษทั
ต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทังทรัพย์สินใดๆ ทีได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผูใ้ ห้กูร้ ายอืน และปรับ
เงือนไขการกูย้ ืมเป็ น Negative Pledge
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13. เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตัวสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีท
รวม

(หน่วย : พันบาท)
กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
30,000
114,833
221,458
114,833
251,458

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เงิ นกู้ยืม ในรู ป ตัวสั ญญาใช้เงิ นเป็ นแบบชําระเมือทวงถาม อัต รา
ดอกเบียร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที 30 กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหนี ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมในสกุล
เงินบาท อัตราดอกเบีย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินมีเงือนไขการใช้สิ นเชื อและการคําประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที 12
14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ประกอบด้วย

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอืน
เงินรับล่วงหน้า
อืนๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
180,099
9,003
1,343
6,004
17
13
29,324
26,760
217
128
46
46
211,046
41,954
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี
30 กันยายน 2563
2,579
247
61
2,887

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนการให้บริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
1,868
320
320
71
2,579

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
และ 2562 มีดงั นี
(หน่ วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

20
83
103

19
78
97

60
248
308

105
508
613

ข้อสมมติ ฐานหลักทีสําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที
กันยายน 2563 มีดงั นี
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนเฉลีย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

ร้อยละ .
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
ปี
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เมื อวันที เมษายน
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา
โดยจะมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที พฤษภาคม
เป็ นต้นไป พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าว
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้
มีสิ ทธิ ได้รับค่ าชดเชยไม่ นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ด ท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่ าวถือเป็ นการแก้ไข
โครงการสําหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้บริ ษทั มี ห นี สิ นภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน ทังนีบริ ษทั ได้บนั ทึ กผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุน
บริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงิ นแล้ว
16. เงินปันผลจ่าย
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วันทีจ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปันผล

ประกาศจ่ายเงินปั นผล ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
จากกําไรของปี
เมือวันที เมษายน
ประกาศจ่ายเงินปั นผล ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
จากกําไรของปี
เมือวันที 2 เมษายน

43,853

0.11

พ.ค.

59,800

0.15

24 พ.ค. 62

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 11)
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
2563
2562
5,274
5,147
1,275
6,549

520
5,667

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที กันยายน
2563
2562
23,559
17,332
(49)
23,510

339
17,671
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18. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกและรับชําระแล้วในระหว่างงวด

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

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
25,431
22,027
398,664 398,664
0.06
0.06

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
2562
92,678
68,836
398,664
398,664
0.23
0.17

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562
ที แสดงอยู่เป็ นข้อมูลของธุ รกิ จผลิต และจําหน่ายแป้ งสาลี ซึ งเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั เพี ยงธุ รกิ จเดี ยว
นอกจากนี บริ ษทั ยังดําเนินธุ รกิ จในประเทศไทยเท่านัน ดังนัน รายได้ ผลการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ทีแสดงในงบการเงินของส่ วนที ดําเนินงานอยู่จึงเกี ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดี ยว
ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ด วัน ที 30 กัน ยายน 256 และ 256 บริ ษทั มี ลู กค้ารายใหญ่ ที มี
มูลค่าการขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 รายมูลค่าการขายรวม 39.24 ล้านบาท และ
จํานวน รายมูลค่าการขายรวม 95.05 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ทีมีมูลค่า
การขายสู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน รายมูลค่าการขายรวม 349.93 ล้านบาท และจํานวน
2 รายมูลค่าการขายรวม . ล้านบาท ตามลําดับ
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20. เครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินดังต่อไปนี
(หน่ วย : พันบาท)
ณ วันที 30 กันยายน 2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือค้า

2,270

หนีสินหมุนเวียน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพือค้า

2

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที กําหนดโดย
ธนาคารคู่สัญญาเหล่านัน ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิน ทังนี มูลค่ายุติธรรมดังกล่ าวเป็ นข้อมูลระดับ 2
ในลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
21. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
21.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนกับธนาคารจากการทําสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี

หนังสื อคําประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสัน
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสัน
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี

สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท

กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
วงเงินทังสิ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทังสิ น 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

397,115 4,227,885 4,625,000
-

10,000
70,000

10,000
70,000

281,913 4,343,087
-

10,000
70,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงือนไขและการคําประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 12
21.2 ณ วันที 3 กันยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกียวกับการทําสัญญาซื อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศทียังค้างส่ งเป็ นจํานวน 1.81 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 5.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามลําดับ
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21.3 ณ วัน ที กัน ยายน 2563 และวัน ที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ท ําสั ญญาก่ อสร้างและออกแบบ
ตกแต่งภายในโรงงานและติดตังเครื องจักรสําหรับทุกโครงการดังนี
(หน่วย : พันบาท)
กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
มูลค่างานตามสัญญา
607
1,950
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
607
1,212
21.4 ณ วัน ที กัน ยายน 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มีภ าระผูก พัน เกี ยวกับ สัญ ญาเช่า
ดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า ซึงจะก่อให้เกิดค่าเช่าในอนาคตสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วง ดังนี

ภายในหนึงปี
1-5 ปี
5 ปี ขึนไป
รวม

กันยายน 2563
-

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

ณ วัน ที กัน ยายน 2563 บริ ษัท ไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า ดัง กล่ า ว จากการนํ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฎิ บตั ิ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามที กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2
22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั งที 9/ 2563 เมื อวัน ที 29 ตุ ลาคม 3 มีม ติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ ณ วันที มิถุนายน
ในอัต ราหุ น้ ละ . บาท
ซึงมีกาํ หนดจ่ายเงินปันผลในวันที พฤศจิกายน
23. การอนุมตั ิงบการเงิ น
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2563

