รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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1. ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุ น อัตราความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นและการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ในอนาคตของลู ก หนี้ รายการดัง กล่ า วมี ส าระส าคัญต่ อ งบการเงิ นและ
ประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ทั้ง นี้ นโยบายการบัญ ชี ส าหรั บ ค่ า เผื่อ ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และ
รายละเอียดของค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 3.2 และ 7
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและสมมติ ฐาน ที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา สอบทานความสมเหตุสมผลของ
สมมติ ฐ านและสุ่ มทดสอบข้อ มูล ที่ นามาใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบสถานะคงค้างของลู กหนี้
ทดสอบการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามวันที่ครบกาหนดชาระ พิจารณาการรับชาระหนี้ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
และลูกหนี้ ที่มีการดาเนิ นคดีทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเฉพาะรายและทดสอบ
การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสม
ของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า ถือเป็ นรายการบัญชีที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั เนื่ องจากจานวนรายได้ที่
บันทึกในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรั บรู ้ รายได้ ด้วยเหตุ น้ ี ขา้ พเจ้าจึ งให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการรั บรู ้ รายได้ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่ารายได้จากการขายสิ นค้า ถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั โดยการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา
สุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษ ทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลัง
วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมูลบัญชี รายได้จากการขายเพื่อพิจารณา
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บ ผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถของบริ ษ ทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญ ชีส าหรับ การดาเนิน งานต่อ เนื ่ อ งเว้นแต่ผูบ้ ริ ห ารมีความตั้ง ใจที ่จ ะเลิก บริ ษ ทั หรื อ หยุด ด าเนิน งาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับ ดู แลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
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ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่ อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ร่ าง DRAFT

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง ข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ ในการก ากับดู แ ลว่ า ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้ คือ
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

(นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ร่ าง DRAFT

6
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

6.2
7
8
26.1

82,479,073
201,122,589
752,683,247
2,683,868
1,144,940
1,040,113,717

71,735,942
191,312,603
300,857,819
435,684
643,787
564,985,835

9
4.1 และ 10
11

572,684,415
209,102,043
2,195,517
215,653
784,197,628
1,824,311,345

597,165,695
215,076,485
3,094,872
2,451,877
817,788,929
1,382,774,764

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

7
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

13
14
4.1 และ 15
26.1

427,620,335
74,346,859
5,663,934
1,326
8,181,369
9,389,249
525,203,072

32,000,000
53,164,816
4,795,874
5,239,504
10,549,077
8,496,454
114,245,725

4.1 และ 15
16

235,680,093
3,663,050
239,343,143
764,546,215

238,761,536
2,990,072
241,751,608
355,997,333

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

.............................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

8
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2564

(หน่วย : บาท)
2563

17

18

18

399,000,000

399,000,000

398,664,061
337,984,655

398,664,061
337,984,655

39,900,000
283,216,414
1,059,765,130
1,824,311,345
-

39,900,000
250,228,715
1,026,777,431
1,382,774,764
-

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

9
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2563

2564
1,483,162,697
(1,199,346,499)
283,816,198
(683,821)
7,486,363
2,449,590
(39,328,810)
(102,629,238)
151,110,282
(9,447,548)
141,662,734
(28,981,126)
112,681,608

1,464,769,049
(1,202,579,684)
262,189,365
3,225,080
(4,780,854)
4,200,996
(33,685,672)
(88,245,144)
142,903,771
(10,074,735)
132,829,036
(27,309,515)
105,519,521

16
22

47,929
(9,586)
38,343
112,719,951

105,519,521

23

0.28

0.26

8

22

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

19

19

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

398,664,061
398,664,061
398,664,061

ส่ วนเกิน
มูลค่ า
หุ้นสามัญ
337,984,655
337,984,655
337,984,655

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
39,900,000
39,900,000
39,900,000

ยังไม่ ได้
จัดสรร
220,455,365
105,519,521
105,519,521
(75,746,171)
250,228,715
112,681,608
38,343
112,719,951
(79,732,252)
283,216,414

997,004,081
105,519,521
105,519,521
(75,746,171)
1,026,777,431
112,681,608
38,343
112,719,951
(79,732,252)
1,059,765,130
-

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุน
ที่ออกและ
ชาระแล้ ว

(หน่วย : บาท)
รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

11
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ขาดทุนจากราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่าเสื่ อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา-สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
2563

112,681,608

105,519,521

377,276
555,412
48,094,721
10,104,546
(1,259,423)
8,531
(2,682,542)
720,907
(52,427)
7,556,857
1,420,239
28,981,126
206,506,831

(26,497)
48,368,362
9,711,203
396,535
(47,678)
4,803,820
411,056
(66,477)
7,596,384
2,060,745
27,309,515
206,036,489

(10,187,741)
(452,380,840)
435,684
(501,153)
28,724

(979,587)
135,670,180
2,529
51,823

19,684,900
(5,239,504)
892,795
(240,760,304)
52,906
(30,459,065)
(271,166,463)

9,801,416
(22,966)
722,948
351,282,832
68,052
(31,485,769)
319,865,115

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564

(หน่ วย : บาท)
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(20,150,188)
1,392,205
(18,757,983)

(8,083,837)
797,167
(2,207,500)
(9,494,170)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

395,620,335
(13,900,344)
(1,320,162)
(79,732,252)
300,667,577

(219,458,278)
(12,053,884)
(2,094,119)
(75,746,171)
(309,352,452)

10,743,131
71,735,942
82,479,073
82,479,073

1,018,493
70,717,449
71,735,942
71,735,942

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

...........................................................................
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................................
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0107553000131 สานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลส าโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ ประเทศไทย บริ ษ ทั ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย ปัจจุบนั ดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
บริ ษทั ใหญ่ ได้แก่บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 68.86
ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่ มทาการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในวันดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทาเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึ งการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ได้นามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง รวมถึงกรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน(ใหม่) ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ปรับปรุ งคานิ ยามและข้อกาหนดทางการบัญชี การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้นชั่วคราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทัว่ ไป ผู บ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงาน
จานวนเงิ นที่เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจาก
ประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
การปรั บ ประมาณการทางบัญ ชี จ ะบัน ทึ ก ในงวดบัญ ชี ที่ ป ระมาณการดัง กล่ า วได้รั บ การทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

15
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการประมาณการรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิ เลื อกซื้ อหรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญา รวมถึ งอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ ในแต่ ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ากรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อ
สัญญาเช่ าเงิ นทุ นฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพิ นิจ ในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่ อ
พิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์
ที่ให้เช่ าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
ที่มีผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการขาย
อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอายุ ก ารให้ป ระโยชน์ และมู ล ค่ า คงเหลื อใหม่ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการ
ว่าบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีความ
หนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
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(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

17
3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชาระ โดยรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วย
จานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ นตลอดอายุหนี้ และรับ รู ้ ผ ลขาดทุนตั้งแต่การรับ รู ้ รายการลูก หนี้ ก ารค้า ในการพิจารณาผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ ครบกาหนดชาระ อัตรา
ความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจะขึ้นอยู่กบั ประวัติการชาระเงิ นและข้อมูลผลขาดทุ นด้านเครดิ ตใน
อดีตซึ่ งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุ บนั และการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
มหภาคที่ มี ผลต่ อความสามารถของลู กค้าในการชาระหนี้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าบันทึ กในก าไร
ขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.3 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(FVOCI) หรื อผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) และ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ในการรับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมผ่านก าไรขาดทุ นด้วยมู ลค่ ายุ ติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุ นการท ารายการซึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจ (Business Model) ของบริ ษทั
ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของบริ ษทั
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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- ราคาทุนตัดจาหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่มีวตั ถุ ประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อ
ของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณ
โดยใช้วิธี อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ก าไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการจะรั บรู ้
โดยตรงในกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกาไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นตามโมเดลธุ รกิ จที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ด
กระแสเงิ นสด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงินต้นใน
วันที่ ก าหนดไว้ การเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นรั บ รู ้ ผ่า นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้
ในกาไรขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคย
รับรู้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกาไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) – สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้ในกาไรขาดทุน ในรอบ
ระยะเวลาที่เกิดรายการ
บริ ษ ัท ต้อ งจัด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่ อ บริ ษ ัท
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุน
การวัดมูลค่าของตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของ
การวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรขาดทุนในภายหลัง เงิ นปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้ ในกาไรขาดทุนโดยแสดงรายการ
เป็ นรายได้อื่นเมื่อบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
……………………………………….
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้
เป็ นกาไร(ขาดทุน)อื่นในกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ให้กบั กิ จการอื่น โดยไม่สามารถปฏิ เสธการชาระหรื อเลื่ อนการชาระออกไปอย่างไม่มี
กาหนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงิ นนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ น เว้นแต่ว่า
การชาระนั้นสามารถชาระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วยจานวนตราสารทุน
ที่คงที่ และเปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่
- หากบริ ษ ัท ไม่ มี ภ าระผูก พันตามสั ญญาหรื อ สามารถเลื่ อนการช าระภาระผูก พัน ตาม
สัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั จัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน ยกเว้น
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สาหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
การรับรู้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เมื่ อบริ ษ ทั เป็ นคู่ สัญญาตามข้อก าหนดของสั ญญาของเครื่ องมื อทางการเงิ นนั้น การซื้ อหรื อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อหรื อ
ขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงินจะ
ถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้ นสุ ดลง
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั รั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ ไ ม่ไ ด้
วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคานวณ
จากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริ ษทั คาดว่า
จะได้รับชาระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเริ่ มแรก บริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นโดยพิจารณาจากการผิด
สัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก บริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน จะถูก ตัด จ าหน่า ยออกจากบัญ ชี เมื ่อ กิจ การคาดว่า จะไม่ไ ด้รับ คืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
3.4 สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการขาย
3.5 อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่น
ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่ าตามบัญชี ของรายการอาคาร และอุ ปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ บริ ษทั จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในการ
ซ่อมบารุ งอาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย
ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพ ย์แต่ล ะรายการ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

5-30
5-30
5-20
3-10
7-12

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
3.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี )
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยนาราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ใ น
กาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
- โปรแกรมบัญชี

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

10

ปี

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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3.7 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา บริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสั ญญาจะเป็ นสั ญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ า ถ้าสั ญญาเช่ านั้นเป็ นการให้สิ ทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั รับรู้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจากการวัด
มูลค่าเริ่ มแรก ปรั บปรุ งด้วยการจ่ายชาระใด ๆ ตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเริ่ มมี ผลหรื อก่ อนวันที่
สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิ ดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่ า
ในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง หรื อการบูรณะ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่า ยช าระ ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ซึ่ งคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสั ญญาเช่ าหากอัตรานั้น
สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ บริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ย
การกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา

ั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
- การจ่ายชาระค่าเช่ าผันแปรที่ข้ ึ นอยู่กบ
อัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ
หรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่ าที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ และ
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั
จะยกเลิกสัญญาเช่า

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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บริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าใหม่ บริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อม
ราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการ
ใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิท ธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ าแล้วแต่วนั ใดจะเกิ ดขึ้ นก่ อน
อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บริ ษทั เมื่ อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่ า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่าบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ บริ ษทั ต้อง
คิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับ
การพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่ า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า ดังต่อไปนี้
ที่ดิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ยานพาหนะ

30 ปี
30 ปี
7 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชาระในอนาคต ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือกใน

การยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่อหนี้ สินตามสัญญาเช่ าถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่า บริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ น
ศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า บริ ษทั ต้องรับรู้จานวน
คงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรขาดทุน

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
บริ ษทั อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่ า
ระยะสั้น ซึ่ ง เป็ นสั ญญาเช่ าที่ มี อายุสั ญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสั ญญาเช่ าซึ่ ง สิ นทรั พ ย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า บริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
บริ ษทั พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
ในการจ าแนกประเภทสั ญญาเช่ าแต่ ละครั้ ง บริ ษ ัทต้องประเมิ นว่ าสั ญญานั้นโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น
สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าว
จะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของ
ลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงิ นค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่ าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่ า
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยู่
ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่ าเงิ นทุนเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้ โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกัน
กับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จาก
สิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
3.8

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนทันที
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงิ นได้ที่สะท้อน
มูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่นๆ จะพิจารณามูล
ค่าที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นให้ส อดคล้อ งกับ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ น สดที่ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน มี
ความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้
ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ครั้ ง ล่ า สุ ดแล้ว เพีย งเพื่อให้มู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่ เกิ นกว่ามู ลค่ าตามบัญชี ที่ค วรเป็ น
(สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรขาดทุนทันที
3.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงิ นที่บริ ษทั สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
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บริ ษทั คานวณหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการได้รับ
ผลประโยชน์ เพิ่ม ขึ้ น และวัดมูล ค่ าแต่ล ะหน่ วยแยกจากกันเพื่ อรวมเป็ นภาระผูก พันงวดสุ ดท้า ย
ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
รับรู ้เป็ นรายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ ท้ งั จานวนในกาไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ
3.10 ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิ ดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ จากอดี ต และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สิน
ดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสาคัญ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คานึ งภาษี เงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
3.11 รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
3.11.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุ มในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3.11.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
3.11.3 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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3.12 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
3.12.1 ต้นทุ นทางการเงิ น เกิ ดจากดอกเบี้ ยจ่ า ยและค่า ใช้จ่ายในท านองเดี ย วกันบันทึ ก ในกาไร
ขาดทุ นในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการ
ผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
3.12.2 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.13 ภาษีเงิ นได้ ประกอบด้ว ยภาษีเงินได้ปั จจุบ นั และภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี ภาษีเ งินได้รับรู ้ใ น
กาไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรั บรู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นหรื อรั บรู้ โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นเดี ยวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ข อง
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อ เมื ่อบริ ษ ทั มีสิ ท ธิ ตามกฎหมายที่จ ะนาสิ น ทรัพ ย์ภาษีเงินได้ข องงวดปั จ จุบ นั มาหัก กลบกับ
หนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี เ กี่ ย วข้องกับ ภาษีเงิ นได้ที่ป ระเมิน โดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่ วยงานเดี ย วกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.14 กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ (ไม่รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
3.15 รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
3.16 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระส าคัญกับบริ ษ ัท ผูบ้ ริ หารที่ ส าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิ
ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม

3.17 ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิจเป็ นส่ วนธุ รกิจ
ที่จดั หาผลิ ตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทน ซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
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(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร
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3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องได้ บริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข ้อมู ลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นในอนาคตที่ กิ จการ
ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ – สุ ทธิ
บริ ษทั ใหญ่
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2564

(หน่วย : บาท)
2563

205,365,282

215,076,485

559,147
1,092
560,239

905
905

4,946,677
233,814,871
238,761,548

4,795,874
238,761,536
243,557,410

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั
- รายได้จากการขาย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2564

(หน่วย : บาท)
2563

8,738

-

492,615

-

1,866,753

-

- ค่าที่ปรึ กษา
กรรมการบริ ษทั ใหญ่

400,000

-

- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

175,935
6,702
182,637

2,267,447
2,267,447

- ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ใหญ่

9,711,203

9,711,203

- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่

7,450,882

7,596,384

- เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ใหญ่

54,901,768

52,156,680

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

38,514,653
456,698
38,971,351

36,541,736
55,863
36,597,599

- กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าบริ การขนส่ ง
บริ ษทั ใหญ่

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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นโยบายการกาหนดราคา
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในที่ดิน และที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ใหญ่และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีเงื่อนไข ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานและโรงงานผลิตสิ นค้า กาหนดอายุการเช่า 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 ตก
ลงชาระเงิ นประกันการเช่ าเป็ นจานวนเงิ น 2 เท่าของอัตราค่าเช่ าทุกระยะเวลาการเช่ า 5 ปี โดย
ชาระครั้งแรกเป็ นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกาหนดการเช่า หากบริ ษทั ต้องการต่อสัญญาเช่า
ต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สิทธิ์ แก่ผเู ้ ช่า
สามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ ถูกยกเลิกไป บริ ษทั มีหน้าที่
ส่ งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ดิน
เว้นแต่จะได้ทาความตกลงเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น
2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า กาหนดอายุ
การเช่า 30 ปี เริ่ ม จากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปี ที่ 1-5
อัตราเดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้ อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี
โดยบริ ษทั ตกลงชาระเงิ นประกันการเช่ าเป็ นจานวนเงิ น 2 เท่าของอัตราค่าเช่ าทุกระยะเวลา
การเช่ า 5 ปี โดยชาระครั้งแรกเป็ นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกาหนดการเช่ า หากบริ ษทั
ต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบก่อนครบกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
- สั ญญาเช่ า ไซโลและโกดัง เพื่ อ เก็ บ วัต ถุ ดิ บ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาเช่ า ทัว่ ไปซึ่ ง มี อ ายุ
ไม่เกิน 12 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็ นราคาและเงื่ อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามธุ รกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด

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 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่มี
สาระสาคัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 82,479,073 71,735,942
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- 201,122,589 191,312,603
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
2,683,868
435,684
รวม
2,683,868
435,684 283,601,662 263,048,545
หนี้สินทางการเงิน
เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
- 427,620,335 32,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 74,346,859 53,164,816
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
1,326
5,239,504
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
8,181,369 10,549,077
รวม
1,326
5,239,504 510,148,563 95,713,893
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.1 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน มีดงั นี้

ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชาระ
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นอาคาร และอุปกรณ์
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า

2564
1,388,535
2,207,500
4,130,104

(หน่วย : บาท)
2563
1,490,146
-

2564
30,000
64,973,325
17,475,748
82,479,073

(หน่วย : บาท)
2563
30,000
15,044,449
51,081,621
5,579,872
71,735,942

2564
203,125,810
(2,795,140)
200,330,670
687,986
103,933
791,919
201,122,589

(หน่วย : บาท)
2563
192,730,082
(2,417,864)
190,312,218
519,885
402,390
78,110
1,000,385
191,312,603

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ-กิจการอื่น
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้
2564
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2563

137,287,927

124,611,106

63,059,541
2,778,342
203,125,810
(2,795,140)
200,330,670

65,710,634
2,408,342
192,730,082
(2,417,864)
190,312,218

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน
บริ ษทั มีรายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ การค้า
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ปลายปี

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2564
2,417,864
987,276
(610,000)
2,795,140

(หน่วย : บาท)
2563
3,043,140
333,503
(360,000)
(598,779)
2,417,864

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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8. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

2564
677,643,628
10,323,030
13,529,583
2,062,094
46,787,764
2,892,560
753,238,659
(555,412)
752,683,247

(หน่วย : บาท)
2563
260,517,233
16,785,023
8,192,461
1,699,536
11,340,502
2,323,064
300,857,819
300,857,819

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตั้งเพิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
(555,412)
(555,412)
-

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2564
2563
ต้นทุนขาย
1,198,791,087
1,202,579,684
รายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
555,412
รวม
1,199,346,499
1,202,579,684
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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9. อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย
อาคารและ
เครื่ องจักร
ระบบ
เครื่ องตกแต่งและ ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์สานักงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

199,964,315
125,710
200,090,025
311,582
592,500
(25,000)
200,969,107

730,250,226
3,983,189
1,584,580
(3,886,636)
731,931,359
7,957,323
752,500
(5,714,512)
734,926,670

53,455,493
160,700
53,616,193
271,600
53,887,793

16,819,871
316,796
(383,537)
16,753,130
2,344,525
534,693
(4,579,337)
15,053,011

34,002,110
3,366,608
774,000
(1,046,751)
37,095,967
20,000
37,115,967

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(63,294,855)
(6,949,464)
(70,244,319)
(6,770,805)
25,000
(76,990,124)

(278,644,609) (25,529,366)
(35,797,247) (2,797,365)
3,283,976
(311,157,880) (28,326,731)
(35,802,312) (2,780,665)
5,584,405
(341,375,787) (31,107,396)

(14,756,350)
(784,897)
378,651
(15,162,596)
(690,186)
4,576,662
(11,276,120)

(15,850,659)
(2,039,389)
460,595
(17,429,453)
(2,050,753)
(19,480,206)

-

(398,075,839)
(48,368,362)
4,123,222
(442,320,979)
(48,094,721)
10,186,067
(480,229,633)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

129,845,706
123,978,983

420,773,479
393,550,883

1,590,534
3,776,891

19,666,514
17,635,761

10,961,500

597,165,695
572,684,415

25,289,462
22,780,397

737,600 1,035,229,615
1,620,980
9,573,983
2,358,580
(5,316,924)
(2,358,580)
(2,358,580)
- 1,039,486,674
10,633,693
21,538,723
2,207,500
4,087,193
(10,318,849)
(1,879,693)
(1,879,693)
10,961,500 1,052,914,048

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในกาไรขาดทุนสาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

48,368,362
48,094,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อาคารโรงงานแป้ งสาลี และเครื่ องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชี
จานวน 488.00 ล้านบาท และ 524.37 ล้านบาท ตามลาดับ มีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์ที่ คานวณค่า เสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจานวน 43.01 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุนจานวน
47.14 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท ตามลาดับ
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และส่ วนควบของอาคาร
ราคาตามบัญชี จานวน 196.39 ล้านบาท และ 208.09 ล้า นบาท ตามลาดับ ก่อสร้ างบนที่ดินซึ่ งเช่ าจาก
บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2
10. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
รวม

ที่ดิน

ที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง

ยานพาหนะ

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

79,295,015
79,295,015
79,295,015

145,492,673
145,492,673
145,492,673

4,130,104
4,130,104

224,787,688
224,787,688
4,130,104
228,917,792

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(3,797,517)
(3,797,517)
(3,797,517)
(7,595,034)

(5,913,686)
(5,913,686)
(5,913,686)
(11,827,372)

(393,343)
(393,343)

(9,711,203)
(9,711,203)
(10,104,546)
(19,815,749)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

75,497,498
71,699,981

139,578,987
133,665,301

3,736,761

215,076,485
209,102,043

ค่ าเสื่ อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

9,711,203
10,104,546

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ แบ่งได้ดงั นี้
2564
205,365,282
3,736,761
209,102,043

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-กิจการอื่น
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : บาท)
2563
215,076,485
215,076,485

11. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2564
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
49,671,790
50,840,970
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(47,476,273)
(47,746,098)
สุ ทธิ
2,195,517
3,094,872
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2564

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
สุทธิ

บันทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่าย
ในกาไรขาดทุน
(หมายเหตุ 22)

บันทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 22)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

483,573
1,047,901
48,711,482
598,014
50,840,970

75,455
111,082
(1,047,636)
(442,676)
144,181
(1,159,594)

(9,586)
(9,586)

559,028
111,082
265
48,268,806
732,609
49,671,790

(87,137)
(5,051,888)
(42,607,073)
(47,746,098)
3,094,872

(449,637)
(475,426)
1,194,888
269,825
(889,769)

(9,586)

(536,774)
(5,527,314)
(41,412,185)
(47,476,273)
2,195,517

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ณ วันที่
1 มกราคม 2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ในกาไรขาดทุน
(หมายเหตุ 22)

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

608,628
4,593
49,602,982
515,803
50,732,006

(125,055)
1,043,308
(891,500)
82,211
108,964

483,573
1,047,901
48,711,482
598,014
50,840,970

(4,596,660)
(44,564,742)
(49,161,402)
1,570,604

(87,137)
(455,228)
1,957,669
1,415,304
1,524,268

(87,137)
(5,051,888)
(42,607,073)
(47,746,098)
3,094,872

12. สิ นเชื่อและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี้
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิต และสัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 25.1 โดยบริ ษทั ต้องปลดภาระ
จานองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กรู้ ายอื่นและปรับเงื่อนไขการกูย้ ืม
เป็ น Negative Pledge

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

2564
992,101
50,000,000
376,628,234
427,620,335

(หน่วย : บาท)
2563
32,000,000
32,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ได้กู้ยืม เงิ นจากสถาบันการเงิ น ในรู ป ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
อายุ 1 ปี ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1.56 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 เจ้า หนี้ ท รั ส ต์รี ซี ท เป็ นการกู ้ย ืม ในสกุล เงิ น บาท
อัตราดอกเบี้ ย Fixed Rate ตามภาวะตลาดเงิ น
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นมีเงื่ อนไขการใช้สินเชื่ อและการค้ าประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 12
14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2564
29,666,497
8,104,314
560,239
35,721,472
187,721
106,616
74,346,859

(หน่วย : บาท)
2563
13,075,688
10,226,125
905
29,266,037
550,212
45,849
53,164,816

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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15. หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี
ทาสัญญาเพิม่ ระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี

2564
243,557,410
4,130,104
(6,343,487)
241,344,027

(หน่วย : บาท)
2563
248,014,910
(4,457,500)
243,557,410

2564
238,761,548
2,582,479
241,344,027

(หน่วย : บาท)
2563
243,557,410
243,557,410

หนี้สินตามสัญญาเช่า แบ่งได้ดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
13,110,756
54,939,663
268,480,976
336,531,395

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
(7,446,822)
5,663,934
(27,575,988)
27,363,675
(60,164,558)
208,316,418
(95,187,368)
241,344,027

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
12,246,756
51,341,211
282,310,169
345,898,136

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
(7,450,882)
4,795,874
(28,180,313)
23,160,898
(66,709,531)
215,600,638
(102,340,726)
243,557,410

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
7,556,857
7,596,384
871,200
184,800
13,900,344
12,053,884

ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2564
2,990,072
661,721
59,186
(47,929)
3,663,050

(หน่วย : บาท)
2563
2,579,016
329,331
81,725
2,990,072

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

2564
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

168,514
552,393
720,907

80,610
330,446
411,056

ข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
อัตราคิดลดสาหรับพนักงานอายุเกษียณ 55 ปี
อัตราคิดลดสาหรับพนักงานอายุเกษียณ 60 ปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2564
ร้อยละ 1.50
ร้อยละ 1.77
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี และ 60 ปี

2563
ร้อยละ 2.81
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุพนักงาน
55 ปี

ข้อ สมมติ เ กี ่ ย วกับ อัต รามรณะในอนาคตถื อ ตามข้อ มูล ทางสถิ ติ ที่ เ ผยแพร่ ท ัว่ ไป และ
อัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับกาหนดชาระ
ของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
เกิดขึ้นจาก
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

817,114
382,627
(1,247,670)
(47,929)

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ ฐานอื่ น ๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ดังต่อไปนี้
2564
(206,505)
222,770
229,596
(214,559)
(204,078)
217,952

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00

(หน่วย : บาท)
2563
(116,694)
123,060
159,815
(151,203)
(357,847)
409,830

17. ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระหุ น้ สามัญ มีการเคลื่อนไหวดังนี้
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

2564

2563

จานวนหุน้
จานวนเงิน
(หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท)

จานวนหุน้
จานวนเงิน
(หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญสิ้ นปี

1.00
1.00
1.00

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

399,000,000
399,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชาระ
หุน้ สามัญต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญสิ้ นปี

1.00
1.00
1.00

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

398,664,061
398,664,061

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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18. ส่ วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอ
ขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารอง
จะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่าย
เงินปันผลได้ ซึ่งบริ ษทั ได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบแล้ว
19. เงินปั นผลจ่าย
อนุมตั ิโดย
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรของปี 2563
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกาไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63
ประกาศจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรของปี 2562
รวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ วันที่จ่าย
(พันบาท)
(บาท)
เงินปั นผล
31,892

0.08

25 พ.ย. 64

47,840
79,732

0.12
0.20

27 พ.ค. 64

31,893

0.08

26 พ.ย. 63

43,853
75,746

0.11
0.19

28 พ.ค. 63

20. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิ นคือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่ให้เกินข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงิ นแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.72 : 1.00
และ 0.35 : 1.00 ตามลาดับ
……………………………………….
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

2564
1,043,825,887
1,124,871
91,714,366
58,199,267
871,200
30,907,080
53,890,024
9,447,548
61,455,673
1,351,435,916

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
2563
1,059,505,970
(3,598,498)
89,384,795
58,079,565
184,800
32,647,095
39,597,997
4,780,854
10,074,735
48,708,776
1,339,366,089

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 11)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2564
28,091,357

(หน่วย : บาท)
2563
28,833,783

889,769
28,981,126

(1,524,268)
27,309,515

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

2564
9,586

(หน่วย : บาท)
2563
-

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั
อัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
(กาไร)ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

2564
141,662,734
ร้อยละ 20
28,332,547

(หน่วย : บาท)
2563
132,829,036
ร้อยละ 20
26,565,807

(2,564,548)
2,020,909
1,511,371
(1,497,273)
2,900
441,300
(155,849)
28,091,357
889,769
28,981,126

(2,395,348)
1,942,241
1,519,277
956,171
1,086
515,480
(270,931)
28,833,783
(1,524,268)
27,309,515

23. กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วย
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วระหว่างปี

กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กาไรต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
112,681,608
105,519,521
398,664,061
398,664,061
0.28
0.26

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่แสดงอยูเ่ ป็ นข้อมูลของ
ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั เพียงธุ รกิจเดียว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังดาเนินธุ รกิจ
ในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิ นของ
ส่ วนที่ดาเนินงานอยูจ่ ึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จานวน 2 ราย เท่ากันทั้งสองปี มูลค่าการขายรวม 393.17 ล้านบาท
และ 330.78 ล้านบาท ตามลาดับ
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทาสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้
สกุลเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย) วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป คงเหลือ
พันบาท
25,000
3,424 21,576 25,000
4,024
20,976

หนังสื อค้ าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พันบาท 3,590,000
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสั้น พันดอลลาร์
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สหรัฐ
10,000
เงินเบิกเกินบัญชี
พันบาท
55,000

985,154 2,604,846 4,445,000
992

10,000
54,008

10,000
65,000

561,506 3,883,494
-

10,000
65,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการค้ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12
25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการท าสั ญญาซื้ อวัตถุ ดิ บจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้างส่ งเป็ นจานวน 20.26 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 20.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ
25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาก่อสร้ างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงาน
และติดตั้งเครื่ องจักรสาหรับทุกโครงการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2564
2563
มูลค่างานตามสัญญา
11,759
9,437
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
3,468
6,774
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

50
26. เครื่ องมือทางการเงิน
26.1 สัญญาอนุพนั ธ์
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้นาการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
มาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

2,683,868

435,684

หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้นาการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
มาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1,326

5,239,504

สัญญาอนุ พนั ธ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงเชิ งเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
เพื่อหวังผลกาไร บริ ษทั ไม่ได้นาการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงมาถื อปฏิ บตั ิ โดยการจัดประเภทสัญญา
อนุ พนั ธ์เป็ นรายการถื อไว้เพื่ อค้าสาหรับการบั นทึ กบัญชี และวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราที่กาหนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูล
ระดับ 2 ในลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นอื่น
บริ ษ ทั มีค วามเสี่ ย งทางการเงิ น ที่เกี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ดัง กล่า ว และมีน โยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
26.2.1 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงิ นฝากธนาคาร และ
เครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
……………………………………….
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดนโยบายการให้เครดิ ตที่ เหมาะสม ซึ่ ง
ครอบคลุ มถึงการพิจารณากาหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กบั ลูกค้าหรื อคู่สัญญา และวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิ นของลู กค้าหรื อคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้ อย่างสม่ าเสมอ บริ ษทั จึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว การให้เครดิตของ
บริ ษทั มีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากบริ ษทั มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวน
มากราย
บริ ษทั พิจารณาการด้อยค่า ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยมี การแบ่ งกลุ่ ม
ลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน และคานวณหาอัตรา
การตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึง
กาหนดชาระสาหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้ นคานึ งถึ งข้อมูลที่ มีความสมเหตุ สมผลและสามารถสนับสนุ นได้ที่มีอยู่ ณ วันที่
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยทั่ว ไปบริ ษ ัท จะตัด จ าหน่ า ยลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น ออกจากบัญ ชี ต าม
นโยบายของบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
 เงินฝากและเครื่ องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน
บริ ษ ทั บริ หารความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตที่ เกี่ ย วข้องกับ ยอดคงเหลื อของเงิ นฝากกับ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่น โดยบริ ษทั ควบคุมความสมดุลของระดับความ
เสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ ยง บริ ษทั พิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน
และเครื่ องมือทางการเงินไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือ
26.2.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญ อันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะพิจารณาเข้าทาสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มียอดคงเหลือของหนี้ สินทางการเงินที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)
839
374
33.59
30.21

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มียอดคงเหลื อของสัญญาซื้ อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จานวนที่ซ้ื อ
2564
2563
(พัน)
(พัน)
13,265
8,239

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบต่ อ ก าไรก่ อ นภาษี ข องบริ ษ ัท จากการ
เปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นเหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐ โดยกาหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีน้ ี เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงสัญญาอนุ พนั ธ์
ที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ ไม่ได้นาการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงมาถื อปฏิ บตั ิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.00
- 3.00

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบต่อกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(พันบาท)
(13,304)
13,304

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(พันบาท)

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.00
- 3.00

ดอลลาร์ สหรัฐ

(7,423)
7,423

26.2.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้ สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิ น สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุ บนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของบริ ษทั จึ งอยู่ใน
ระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สาคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ ครบก าหนดหรื อวันที่ มี การกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หากวันที่ มีการ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

64,973,325
64,973,325

17,505,748
201,122,589
218,628,337

82,479,073
201,122,589
283,601,662

0.05-0.15
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
426,628,234
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
5,663,934 27,363,675 208,316,418
432,292,168 27,363,675 208,316,418

992,101
992,101

74,346,859
74,346,859

427,620,335
74,346,859
241,344,027
743,311,221

0.90-5.95
3.10-6.50

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

-

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

29,716,050
29,716,050

42,019,892
191,312,603
233,332,495

71,735,942
191,312,603
263,048,545

0.125-0.75
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
4,795,874 23,160,898 215,600,638
36,795,874 23,160,898 215,600,638

-

53,164,816
53,164,816

32,000,000
53,164,816
243,557,410
328,722,226

1.06
3.10

26.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่ า บริ ษทั ได้ประเมินการกระจุก ตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับ
การกูย้ ืมเงิ นเพื่อนาไปชาระหนี้ และได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี่ ยงดังกล่ าวอยู่ในระดับต่ า บริ ษทั มี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้ สินทางการเงิ นที่ไม่ใช่ตราสารอนุ พนั ธ์และ
เครื่ องมือทางการเงินที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ซึ่ งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ สัญญาอนุพันธ์
เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพนั ธ์
รายการสั ญญาอนุพันธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

-

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

-

427,620,335
74,346,859
5,663,934
507,631,128

-

1,326
1,326

รวม

- 427,620,335
- 74,346,859
27,363,675 208,316,418 241,344,027
27,363,675 208,316,418 743,311,221

-

-

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1,326
1,326
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รายการทีไ่ ม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
รายการสัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

32,000,000
53,164,816
4,795,874
89,960,690

-

5,239,504
5,239,504

(หน่วย : บาท)
รวม

- 32,000,000
- 53,164,816
23,160,898 215,600,638 243,557,410
23,160,898 215,600,638 328,722,226

-

-

5,239,504
5,239,504

26.2.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภท
ระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ย
ขึ้ น ลงตามอัต ราตลาด บริ ษ ทั จึง ประมาณมูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
27. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์

- 2,683,868

- 2,683,868

หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์

-

-

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

1,326

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1,326
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์

-

หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์

- 5,239,504

435,684

ระดับ 3

รวม
-

435,684

- 5,239,504

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
28. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ ย งชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราที่ข้ ึนอยูก่ บั
อายุงานของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ มีสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
กองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวน 0.45 ล้านบาท
และ 0.36 ล้านบาท ตามลาดับ
29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2565 เมื่ อ วันที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 มี ม ติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อขออนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรของปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.13 บาท จานวนเงิน 51.83 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวมกับ
เงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.08 บาท จานวนเงิน 31.89 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ
0.21 บาท จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 83.72 ล้านบาท
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

……………………………………….
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการบริ หาร

……………………………………….
(นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

