
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้ 

การรับรู้รายได้ 
ตามท่ีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15
บริษทับนัทึกการขายตัว๋ปุ๋ยเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” 
และจะจดัประเภทรายการเป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” 
เม่ือบริษทัไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้ บริษทัจะรับรู้รายได้
จากการขายเม่ือบริษทัส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลูกคา้ ดงันั้น จึงมี
ความเส่ียงท่ีรายการขายท่ีบนัทึกในระหวา่งปีเป็นรายการคา้
ท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึน และการบันทึกรายได้จากการขายไม่ถูก
งวด ณ วนัส้ินปี 

 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท และ
ประเมินความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน า
การควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ  และทดสอบ                  
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรายไดร้ะหว่างปีและการรับรู้รายได้ ณ 
วนัส้ินงวด 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ยอดขาย 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด
ของรายการขายกบัเอกสารประกอบรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบรายการขายท่ี เกิดข้ึนช่วงใกล้วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา 
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 5,516,734,014 4,679,930,268 5,443,612,405 4,476,262,954

เงินลงทุนชวัคราว 5 175,324,495 973,265,077 - 800,000,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 419,238,653 794,665,339 425,672,594 725,020,173

สินคา้คงเหลือ 7 และ 15 2,347,286,103 2,042,056,065 2,110,633,429 1,935,604,557

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 447,271 588,343 394,875 515,901

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,459,030,536 8,490,505,092 7,980,313,303 7,937,403,585

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 136,247,216 135,961,629 98,000,000 98,000,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 25.1.2 - - 552,854,981 552,854,981

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 25,810,280 25,810,280 25,810,280 25,810,280

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,836,019,586 1,866,232,786 1,567,003,523 1,606,459,965

สิทธิการเช่า 10 80,508,466 82,897,544 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 547,255,886 547,564,681 545,900,757 545,900,757

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 36,561,545 42,984,664 31,898,209 37,733,111

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,919,186 6,015,759 4,001,501 4,798,063

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,668,322,165 2,707,467,343 2,825,469,251 2,871,557,157

รวมสินทรัพย์ 11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 35,332,981 9,460,963 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 14 และ 15 728,569,005 898,215,444 662,790,665 820,827,047

ส่วนของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 5,424,023 7,073,625 2,556,382 4,186,295

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 125,993,206 218,913,530 123,279,777 214,486,678

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 12,293,544 19,289,415 7,762,812 13,286,008

หนีสินหมุนเวยีนอืน 28,161,951 31,606,804 14,907,782 15,591,627

รวมหนีสินหมุนเวยีน 935,774,710 1,184,559,781 811,297,418 1,068,377,655

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 4,532,355 8,569,508 1,751,405 3,943,170

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 20,072,441 15,845,441 15,835,441 15,545,441

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 264,848,061 252,702,555 231,872,831 221,363,203

รวมหนีสิน 1,200,622,771 1,437,262,336 1,043,170,249 1,289,740,858

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 584,716,118 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 3 บาท ชาํระครบแลว้ 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั 21 (43,570,340)     (43,570,340)        (43,570,340)       (43,570,340)        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,984,498,731 7,820,018,186 7,876,625,606 7,633,233,185

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (37,489,572)     (33,765,998)        - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,832,995,858 9,672,238,887 9,762,612,305 9,519,219,884

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 93,734,072 88,471,212 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,926,729,930 9,760,710,099 9,762,612,305 9,519,219,884

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742

-                    -                     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 10,205,274,049 11,426,252,444 9,920,142,563    11,019,802,064 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 116,783,350      113,569,379      - -

ตน้ทุนขาย (7,989,679,684)  (8,488,272,555)  (7,769,859,204)  (8,170,048,249)  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (46,669,951)       (51,557,522)       - -

กาํไรขันต้น 2,285,707,764   2,999,991,746   2,150,283,359    2,849,753,815   

รายไดอื้น 19 135,417,169      113,189,206      166,753,820       129,811,063      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,421,124,933   3,113,180,952   2,317,037,179    2,979,564,878   

ค่าใชจ่้ายในการขาย (350,609,524)     (303,479,163)     (299,085,955)     (275,505,611)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (328,618,806)     (319,191,850)     (229,620,330)     (252,212,841)     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.2.2 (36,208,779)       (46,416,819)       (35,836,779)       (46,044,819)       

ค่าใชจ่้ายอืน - (9,676,153)         - (6,866,407)         

รวมค่าใชจ่้าย (715,437,109)     (678,763,985)     (564,543,064)     (580,629,678)     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,705,687,824   2,434,416,967   1,752,494,115    2,398,935,200   

ตน้ทุนทางการเงิน (2,018,354)         (3,090,812)         (564,347)            (1,425,086)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 285,587             285,136             - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,703,955,057   2,431,611,291   1,751,929,768    2,397,510,114   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (354,411,018)     (484,488,017)     (342,758,955)     (471,949,695)     

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,349,544,039   1,947,123,274   1,409,170,813    1,925,560,419   

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (3,723,574)         (35,094,193)       - -

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 17 3,112,577          (7,261,904)         4,562,180           (7,454,823)         

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 (622,515)            1,452,381          (912,436)            1,490,965          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,233,512)         (40,903,716)       3,649,744           (5,963,858)         

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,348,310,527   1,906,219,558   1,412,820,557    1,919,596,561   

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,331,139,455   1,932,399,217   -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,404,584        14,724,057        -             -             

1,349,544,039   1,947,123,274   -             -             

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,330,185,107   1,891,726,137   -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,125,420        14,493,421        -             -             

1,348,310,527   1,906,219,558   -             -             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 2.28                    3.30 2.41                    3.29

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก หุ้น 584,714,068      584,714,068      584,714,068       584,714,068      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทอีอก  ส่วนตาํกว่า องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น ทไีม่มอีาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน ควบคมุ

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,764,282,874     1,328,195 9,651,597,768     84,390,351      9,735,988,119     

เงินปันผล 24 - - - (1,871,085,018)   - (1,871,085,018)    - (1,871,085,018)   

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24 - - - - - - (10,412,560)     (10,412,560)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,926,820,330     (35,094,193)                     1,891,726,137     14,493,421      1,906,219,558     

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,820,018,186     (33,765,998)                     9,672,238,887     88,471,212      9,760,710,099     

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,820,018,186 (33,765,998)                     9,672,238,887     88,471,212 9,760,710,099     

เงินปันผล 24 - - - (1,169,428,136)   - (1,169,428,136)    - (1,169,428,136)   

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24 - - - - - - (12,862,560)     (12,862,560)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,333,908,681     (3,723,574)                       1,330,185,107     18,125,420      1,348,310,527     

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,984,498,731     (37,489,572)                     9,832,995,858     93,734,072      9,926,729,930     

0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ของบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากการแปลงค่างบการเงนิ

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

กาํไรสะสม

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ทุนทอีอก  ส่วนตาํกว่า รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2560 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,584,721,642     9,470,708,341     

เงินปันผล 24 - - - (1,871,085,018)   (1,871,085,018)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,919,596,561     1,919,596,561     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,633,233,185     9,519,219,884     

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,633,233,185 9,519,219,884     

เงินปันผล 24 - - - (1,169,428,136)   (1,169,428,136)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,412,820,557     1,412,820,557     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 1,754,142,204 (43,570,340)        175,414,835 7,876,625,606     9,762,612,305     

-0 -0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,703,955,057   2,431,611,291   1,751,929,768   2,397,510,114   

ปรับปรุงดว้ย

โอนกลบัหนีสงสยัจะสูญ (6,341,186)         (2,527,397)         (6,269,585)         (2,642,192)         

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,340,188)         6,646,777          (5,070,613)         6,377,202          

ค่าเสือมราคา 225,129,654      174,926,443      194,472,133      162,199,435      

ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 1,775,261          1,864,816          -             -             

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 436,331             44,463               -             -             

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -             (20,367,560)       -             (20,367,560)       

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,936,314)         (1,202,498)         (2,868,399)         (1,202,498)         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,618,340          368,810             -             362,039             

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,413,593        7,296,250          24,736,385        5,890,260          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (285,587)            (285,136)            -             -             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 3,417,402          7,188,035          2,763,053          6,506,153          

รายไดเ้งินปันผลรับ -             -             (18,387,440)       (15,837,440)       

ดอกเบียรับ (57,608,905)       (60,773,407)       (55,371,780)       (57,314,465)       

ดอกเบียจ่าย 1,506,356          1,232,613          301,175             388,108             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,892,739,814   2,546,023,500   1,886,234,697   2,481,869,156   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนลดลง 378,872,894      27,595,824        303,112,696      29,321,452        

สินคา้คงเหลือเพมิขึน (299,889,850)     (370,413,290)     (169,958,259)     (347,519,204)     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง 141,072             (57,155)              121,026             (68,412)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง 96,573               (1,481,207)         796,562             (271,161)            

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนลดลง (146,520,920)     (11,304,479)       (150,868,491)     (22,772,103)       

หนีสินหมุนเวยีนอืนลดลง (9,162,355)         (3,010,510)         (5,004,670)         (7,581,294)         

เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชน์พนกังาน (19,341,228)       (9,885,180)         (13,286,008)       (7,800,860)         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนเพมิขึน 4,227,000          1,091,821          290,000             4,800,821          

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,801,163,000   2,178,559,324   1,851,437,553   2,129,978,395   

จ่ายภาษีเงินได้ (441,530,738)     (642,484,117)     (429,043,390)     (631,345,944)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,359,632,262   1,536,075,207   1,422,394,163   1,498,632,451   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว (เพิมขึน) ลดลง 797,940,582      (721,022,842)     800,000,000      (700,000,000)     

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุน -             -             -             (333,770,844)     

-             23,605,704        -             23,605,704        

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -             (400,000)            -             (400,000)            

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,995,724)     (403,434,605)     (162,778,413)     (214,011,500)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,521,616          4,693,774          5,991,194          4,159,495          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (139,239)            (1,706,469)         -             -             

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -             -             18,387,440        15,837,440        

รับดอกเบีย 59,819,273        60,524,730        57,191,639        57,427,390        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 644,146,508      (1,037,739,708)  718,791,860      (1,147,152,315)  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจาก (จ่ายสาํหรับ) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 26,364,644        (1,342,314)         -             -             

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (7,995,415)         (7,137,332)         (4,204,738)         (3,654,593)         

จ่ายดอกเบีย (1,506,356)         (1,232,613)         (301,175)            (388,108)            

เงินปันผลจ่าย (1,169,330,659)  (1,870,751,444)  (1,169,330,659)  (1,870,751,444)  

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (12,862,560)       (10,412,560)       -             -             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,165,330,346)  (1,890,876,263)  (1,173,836,572)  (1,874,794,145)  

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1,644,678)         (19,380,760)       -             -             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 836,803,746      (1,411,921,524)  967,349,451      (1,523,314,009)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 4,679,930,268   6,091,851,792   4,476,262,954   5,999,576,963   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 4.1 5,516,734,014   4,679,930,268   5,443,612,405   4,476,262,954   

-                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไป 
1.1 การด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออกและ     
ผูจ้  าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น
ร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.2 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ  ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 205 อาคารเมโทร 

ชั้น 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบ
ธุรกิจจดัจ าหน่ายสารเคมีและบริการผสมสารเคมี 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส านกังาน
ตั้งอยู่ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจผลิต น าเขา้และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  



 
- 2 - 

 
2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
2.4.1) ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
2561 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์และการอา้งอิง
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีการปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 

2.4.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง               
มาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด

คงเหลือระหวา่งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 2561  2560 
 สัดส่วนกำรถือหุ้น  สัดส่วนกำรถือหุ้น 
 ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั 51.00  51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 99.99  99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99  99.99 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์วดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี       
ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงก าหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 
1 ปี ซ่ึงแสดงในราคาทุน 

3.3 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือซ่ึงอาจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที่ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 

จ านวนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บเงินจากลูกหน้ีการคา้  

หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.4 สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั ซ่ึง
ราคาทุนค านวณโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดย 
วธีิเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอยา่งมีสาระส าคญั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายได้ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อให้ขายสินคา้นั้นได ้กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเม่ือสินคา้นั้นเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้า 
(ถา้มี) 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียส าหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จทนัที 

3.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดินและอาคารท่ีไม่ไดใ้ช้งาน โดยท่ีดินแสดงในราคา
ทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และอาคารแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็น
ระยะเวลา 20 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
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3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10  ปี 
อาคาร 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่าเส่ือมราคา 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดข้ึนกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดิน ตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 48  ปี 
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3.9 การดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษัทและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน               
วา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึง           
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีไดรั้บรู้ใน
งวดก่อนเม่ือขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอ่ืนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมาย
การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี
และตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
โดยบริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการค้า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธี
ค  านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยประมาณการหน้ีสินดงักล่าวไดค้  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยค านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิ่มข้ึนของผลตอบแทน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เม่ือมีการแก้ไขโครงการเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจว่าภาระผูกพัน                  
จะเกิดข้ึนต่อเม่ือเสมือนแน่นอนแลว้วา่กฎหมายใหม่จะไดรั้บการบญัญติัข้ึนตามขอ้ก าหนดท่ีร่างไว ้ 

3.12 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
3.12.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.12.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหาร
ความเส่ียงของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซ่ึงใช้เพื่อป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะตั้งพกัไวแ้ละ
ตดัจ าหน่ายตลอดอายขุองสัญญาโดยแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.13 การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพย์ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษัท
บนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่า
ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทาง
การเงินค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.15 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 
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3.16 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ านวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีส าหรับงวด ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัค านวณโดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้หรือคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีก าหนดในประเทศนั้นๆ ในการค านวณค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซ่ึงโดยปกติแล้วจะรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับ         
ผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ             
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอ          
ท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลงเม่ือเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมี                
ก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วน                      
มาใช้ประโยชน์ได้ ทั้ งน้ีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีปรับลดลงนั้ น กลุ่มบริษัท             
และบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัรา
ภาษีท่ีคาดว่าจะใชใ้นงวดท่ีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหน้ีสินจะมีการจ่ายช าระโดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่หรืออัตราท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ารายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัรายการ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการ
น าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนัและตั้งใจจะช าระ
หน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

3.17 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ าหนกัที่มีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนใชจ้  านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใชเ้กณฑ์ตามท่ีกล่าว 
ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) และการวดั
มูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 
(ปรับปรุง 2560) 
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จดัล าดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามล าดับขั้นของข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
งวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ 
ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น  

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 1,088,186  992,406  641,365  574,298 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,291,919,733  2,075,876,146  2,221,978,524  1,872,938,940 
เช็คในมือ 3,724,079  3,059,700  990,500  2,747,700 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 - 1.50 ต่อปี) 3,220,002,016  2,600,002,016  3,220,002,016  2,600,002,016 

 5,516,734,014  4,679,930,268  5,443,612,405  4,476,262,954 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดมีดงัต่อไปน้ี 

รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยย์กมา 33,785,219  9,770,883  18,077,294  9,767,867 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 203,573,472  436,037,875  158,138,486  227,921,946 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (2,308,660)  (8,588,934)  (383,060)  (5,601,019) 
หกั เงินสดจ่าย (221,995,724)  (403,434,605)  (162,778,413)  (214,011,500) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยย์กไป 13,054,307  33,785,219  13,054,307  18,077,294 

        
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน        
(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        

ยอดยกมา 15,643,133  14,191,531  8,129,465  6,183,039 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 2,308,660  8,588,934  383,060  5,601,019 
หกั เงินสดจ่าย (7,995,415)  (7,137,332)  (4,204,738)  (3,654,593) 
ยอดยกไป 9,956,378  15,643,133  4,307,787  8,129,465 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 วันครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 
          

เงินลงทุนชัว่คราว ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.53  1 - 1.50 175,324,495  973,265,077 

       
 วันครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 
          

เงินลงทุนชัว่คราว ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี -  1.38 -  800,000,000 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

6.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้ 345,204,938  713,539,372  359,562,438  649,555,897 
ลูกหน้ีอ่ืน 11,147,592  25,913,477  12,469,832  26,861,225 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 47,161,160  45,838,674  38,703,003  40,175,053 
รายไดค้า้งรับ 5,970,000  8,506,384  5,570,024  7,734,998 
เงินทดรองจ่าย 471,516  867,432  83,850  693,000 
เงินทดรองจ่ายส าหรับการประกวด 9,283,447  -  9,283,447  - 
 419,238,653  794,665,339  425,672,594  725,020,173 

6.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ 349  421  135  152 

        บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 335,514,814  700,552,915  277,643,779  638,068,392 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 13,704,851  19,668,029  12,880,620  18,252,745 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144,000  252,700  -  - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  70,000  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 24,647,107  28,176,890  23,718,513  27,516,551 

 374,010,772  748,720,534  314,242,912  683,837,688 
        บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงก าหนด 134,966  100,824  62,875,318  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน -  -  10,456,414  - 
 134,966  100,824  73,331,732  - 

 374,145,738  748,821,358  387,574,644  683,837,688 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28,940,800)  (35,281,986)  (28,012,206)  (34,281,791) 
 345,204,938  713,539,372  359,562,438  649,555,897 
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7. สินค้ำคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 799,825,990  908,531,701  606,891,684  828,752,677 
งานระหวา่งท า 47,576,954  27,276,371  23,901,807  24,633,249 
วตัถุดิบ 1,233,957,109  844,602,724  1,231,289,184  839,008,501 
วสัดุส้ินเปลือง 65,509,855  65,566,391  54,711,439  56,545,989 
สินคา้ระหวา่งทาง 202,583,378  203,586,249  196,006,498  193,901,937 
 2,349,453,286  2,049,563,436  2,112,800,612  1,942,842,353 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,167,183)  (7,507,371)  (2,167,183)  (7,237,796) 

 2,347,286,103  2,042,056,065  2,110,633,429  1,935,604,557 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีจ  านวน 7,994.75 ลา้นบาท และ 8,481.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีจ  านวน 7,774.93 ลา้นบาท และ 8,163.67 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน
ขายในงบการเงินรวมไดร้วม(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจ านวน (5.34) ลา้น
บาท และ 6.65 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วม(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจ านวน (5.07) ลา้นบาท และ 
6.38 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจาก
การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 254.83 ลา้นบาท และ 202.62 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนั
จากการท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 240.15 ลา้นบาท 
และ 202.62 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

รำคำทุน :        
ท่ีดิน 29,212,697  -  -  29,212,697 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,402,417)  -  -  (3,402,417) 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  25,810,280      25,810,280 

        
มูลค่ำยุตธิรรม 89,590,250      89,590,250 
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งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 

รำคำทุน :        
ท่ีดิน 32,050,840  400,000  (3,238,143)  29,212,697 
อาคาร 6,477,445  -  (6,477,445)  - 
รวมราคาทุน 38,528,285  400,000  (9,715,588)  29,212,697 

        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :        
อาคาร (6,477,444)  -  6,477,444  - 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (6,477,444)  -  6,477,444  - 

        
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,402,417)  -  -  (3,402,417) 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  28,648,424      25,810,280 

        
มูลค่ำยุตธิรรม 83,384,593      89,590,250 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม        

2561       - 

2560       - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัจ านวน 25.81 ลา้นบาท เป็น
ท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ 
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9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       (ออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2561        ของเงนิลงทุน  2561 
         ในบริษทัย่อย   
         ในต่ำงประเทศ   

รำคำทุน :            
ท่ีดิน 293,349,876  -  -  -  -  293,349,876 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 77,884,837  68,238  (137,176)  81,614,458  (54,979)  159,375,378 
อาคาร 1,915,568,913  -  (4,573,437)  (17,221,836)  (1,053,255)  1,892,720,385 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,139,831,420  17,840,897  (34,749,799)  245,252,639  (121,627)  2,368,053,530 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 360,176,943  14,787,213  (2,269,451)  54,626,697  (110,975)  427,210,427 
ยานพาหนะ 177,951,985  8,442,561  (13,147,084)  6,606,539  (9,918)  179,844,083 

รวมราคาทุน 4,964,763,974  41,138,909  (54,876,947)  370,878,497  (1,350,754)  5,320,553,679 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :            
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (72,178,143)  (1,863,170)  3,458  -  1,391  (74,036,464) 
อาคาร (1,365,107,341)  (55,430,313)  4,432,186  -  23,025  (1,416,082,443) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,594,079,014)  (112,236,870)  34,230,400  -  11,038  (1,672,074,446) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (225,665,426)  (37,934,266)  1,615,254  -  16,392  (261,968,046) 
ยานพาหนะ (116,614,421)  (17,665,035)  10,293,220  -  655  (123,985,581) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (3,373,644,345)  (225,129,654)  50,574,518  -  52,501  (3,548,146,980) 
            

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ            
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 270,504,360  143,439,060  (2,887,688)  (347,287,653)  (155,192)  63,612,887 

เคร่ืองจกัรระหว่างทาง 4,608,797  18,995,503  (13,525)  (23,590,844)  69  - 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,866,232,786          1,836,019,586 
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งบกำรเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       (ออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2560        ของเงนิลงทุน  2560 
         ในบริษทัย่อย   

รำคำทุน :            
ท่ีดิน 293,349,876  -  -  -  -  293,349,876 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 81,198,424  -  (4,663,587)  1,350,000  -  77,884,837 
อาคาร 1,748,894,735  -  (1,830,433)  175,370,557  (6,865,946)  1,915,568,913 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,955,641,187  14,093,103  (50,025,147)  220,122,277  -  2,139,831,420 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 276,465,223  15,755,711  (14,747,851)  83,010,645  (306,785)  360,176,943 
ยานพาหนะ 168,880,776  21,706,089  (13,507,316)  872,436  -  177,951,985 

รวมราคาทุน 4,524,430,221  51,554,903  (84,774,334)  480,725,915  (7,172,731)  4,964,763,974 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :            
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (75,182,186)  (1,200,521)  4,204,564  -  -  (72,178,143) 
อาคาร (1,316,105,652)  (50,714,546)  1,683,700  -  29,157  (1,365,107,341) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,557,011,136)  (85,245,893)  48,178,015  -  -  (1,594,079,014) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (220,401,206)  (19,712,429)  14,438,301  -  9,908  (225,665,426) 
ยานพาหนะ (111,333,075)  (18,053,054)  12,771,708  -  -  (116,614,421) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (3,280,033,255)  (174,926,443)  81,276,288  -  39,065  (3,373,644,345) 
            

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ            
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 370,423,103  377,320,186  -  (477,238,929)  -  270,504,360 

เคร่ืองจกัรระหว่างทาง 1,295,036  7,162,786  (362,039)  (3,486,986)  -  4,608,797 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,616,115,105          1,866,232,786 

            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม           

2561           225,129,654 

2560           174,926,443 

            
มูลค่ำตำมบัญชี (ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม) ของที่ดนิ           
อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมเต็มจ ำนวนแล้ว         
แต่ยงัคงใช้งำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม            

2561           2,736,536,281 

2560           2,340,544,901 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       (ออก)  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2561 

รำคำทุน :          
ท่ีดิน 271,793,489  -  -  -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 69,721,861  -  -  57,797,645  127,519,506 
อาคาร 1,564,045,648  -  (4,558,878)  17,035,175  1,576,521,945 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,033,467,492  13,783,819  (34,504,437)  196,997,243  2,209,744,117 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 340,897,166  5,623,369  (1,367,124)  35,869,766  381,023,177 
ยานพาหนะ 135,095,513  3,573,500  (8,124,500)  5,350,000  135,894,513 

รวมราคาทุน 4,415,021,169  22,980,688  (48,554,939)  313,049,829  4,702,496,747 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (65,503,221)  (798,092)  -  -  (66,301,313) 
อาคาร (1,180,266,651)  (43,666,594)  4,432,186  -  (1,219,501,059) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,502,652,895)  (105,534,866)  33,985,043  -  (1,574,202,718) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (214,160,567)  (31,171,372)  1,346,590  -  (243,985,349) 
ยานพาหนะ (87,140,116)  (13,301,209)  5,668,325  -  (94,773,000) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (3,049,723,450)  (194,472,133)  45,432,144  -  (3,198,763,439) 
          

อาคารระหวา่งก่อสร้าง          
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 236,553,450  116,425,510  -  (289,708,745)  63,270,215 

เคร่ืองจกัรระหว่างทาง 4,608,796  18,732,288  -  (23,341,084)  - 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,606,459,965        1,567,003,523 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       (ออก)  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2560 

รำคำทุน :          
ท่ีดิน 271,793,489  -  -  -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 73,035,449  -  (4,663,588)  1,350,000  69,721,861 
อาคาร 1,551,385,750  -  (1,830,433)  14,490,331  1,564,045,648 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,853,201,386  12,877,340  (49,853,855)  217,242,621  2,033,467,492 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 263,533,016  9,373,175  (13,882,076)  81,873,051  340,897,166 
ยานพาหนะ 118,242,852  18,718,174  (1,865,513)  -  135,095,513 

รวมราคาทุน 4,131,191,942  40,968,689  (72,095,465)  314,956,003  4,415,021,169 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (69,011,983)  (695,802)  4,204,564  -  (65,503,221) 
อาคาร (1,135,921,399)  (46,028,952)  1,683,700  -  (1,180,266,651) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,467,220,538)  (83,439,084)  48,006,727  -  (1,502,652,895) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (208,862,193)  (18,873,215)  13,574,841  -  (214,160,567) 
ยานพาหนะ (75,646,371)  (13,162,382)  1,668,637  -  (87,140,116) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,956,662,484)  (162,199,435)  69,138,469  -  (3,049,723,450) 
          

อาคารระหวา่งก่อสร้าง          
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 368,231,996  179,790,470  -  (311,469,016)  236,553,450 

เคร่ืองจกัรระหว่างทาง 1,295,036  7,162,786  (362,039)  (3,486,987)  4,608,796 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,544,056,490        1,606,459,965 
          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม          

2561         194,472,133 

2560         162,199,435 
          

มูลค่ำตำมบัญชี (ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม) ของที่ดนิ         
อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมเต็มจ ำนวนแล้ว         
แต่ยงัคงใช้งำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

2561         2,441,608,871 

2560         2,106,472,727 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้น าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร จ านองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม
จ านวน 495.56 ลา้นบาท และ 524.00 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 27.3) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ถูกค ้าประกนั
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม 21.56 ลา้นบาท 
และ 24.62 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 27.3) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า
ซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 32,102,166  28,637,591  16,272,726  15,889,666 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (15,477,843)  (10,184,215)  (8,885,956)  (6,191,135) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 16,624,323  18,453,376  7,386,770  9,698,531 

10. สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม    งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2561    ของเงนิลงทุน  2561 

     ในบริษัทย่อย   
     ในต่ำงประเทศ   
รำคำทุน :        

สิทธิการเช่าท่ีดิน 84,901,907  -  (632,951)  84,268,956 
รวมราคาทุน 84,901,907  -  (632,951)  84,268,956 

        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :        

สิทธิการเช่าท่ีดิน (2,004,363)  (1,775,261)  19,134  (3,760,490) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,004,363)  (1,775,261)  19,134  (3,760,490) 

สิทธิกำรเช่ำ  82,897,544      80,508,466 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม    งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2560    ของเงนิลงทุน  2560 

     ในบริษัทย่อย   
     ในต่ำงประเทศ   
รำคำทุน :        

สิทธิการเช่าท่ีดิน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 
รวมราคาทุน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 

        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :        

สิทธิการเช่าท่ีดิน (242,494)  (1,864,816)  102,947  (2,004,363) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (242,494)  (1,864,816)  102,947  (2,004,363) 

สิทธิกำรเช่ำ  93,344,045      82,897,544 
        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม        

2561       1,775,261 

2560       1,864,816 

ณ วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับบริษัทแห่งหน่ึง              
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว
หมดอายวุนัท่ี 4 มิถุนายน 2607 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561            
           หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รวม  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่         กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม        งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2561        ของเงนิลงทุน  2561 
         ในบริษัทย่อย   
         ในต่ำงประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  -  545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 1,663,924  139,239  1,803,163  (436,331)  (11,703)  1,355,129 

 547,564,681  139,239  547,703,920  (436,331)  (11,703)  547,255,886 
 
 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560            
           หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รวม  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  ผลแตกต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่         กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม        งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2560        ของเงนิลงทุน  2560 
         ในบริษัทย่อย   
         ในต่ำงประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  -  545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ -  1,706,469  1,706,469  (44,463)  1,918  1,663,924 

 545,900,757  1,706,469  547,607,226  (44,463)  1,918  547,564,681 
            
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม           

2561           436,331 

2560           44,463 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
         หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รวม  ค่ำตัดจ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่         ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2561 

ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          
         หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รวม  ค่ำตัดจ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่         ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2560 

ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม          

2561         - 

2560         - 

บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดงักล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยล์งวนัท่ี  
30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 และวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 โดยวิธี Relief from Royalty Method และวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดยวิธีค  านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตามล าดบั มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคา
ตามบญัชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดขายท่ีเกิดจากเคร่ืองหมายการคา้น้ีคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั ตามล าดบั 

12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือภาษีเงินไดน้ั้น
สามารถน ามาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
รายละเอียดของการหักกลบลบกนัท่ีแสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,561,545  42,984,664  31,898,209  37,733,111 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

       หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไร (ขำดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2561      2561 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,056,397  (1,268,237)  -  5,788,160 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,501,474  (1,068,037)  -  433,437 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,648,764  (4,488,083)  -  4,160,681 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680,483  -  -  680,483 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,536,487  2,584,812  (622,515)  25,498,784 
ผลประโยชนร์อรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059  (1,561,059)  -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,984,664  (5,800,604)  (622,515)  36,561,545 

        
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        
เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  -  -  7,428,428 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  -  116,608,579 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
       หน่วย : บำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไร (ขำดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2560      2560 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,561,877  (505,480)  -  7,056,397 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172,118  1,329,356  -  1,501,474 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  -  8,648,764 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680,483  -  -  680,483 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,698,922  (1,614,816)  1,452,381  23,536,487 
ผลประโยชนร์อรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059  -  1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,027,836  504,447  1,452,381  42,984,664 

        
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        
เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  -  -  7,428,428 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  -  116,608,579 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
       หน่วย : บำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไร (ขำดทุน)   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,856,358  (1,253,917)  -  5,602,441 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,447,559  (1,014,122)  -  433,437 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,648,764  (4,488,083)  -  4,160,681 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680,483  -  -  680,483 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,538,888  3,394,715  (912,436)  21,021,167 
ผลประโยชนร์อรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059  (1,561,059)  -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,733,111  (4,922,466)  (912,436)  31,898,209 

        
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
       หน่วย : บำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไร (ขำดทุน)   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2560      2560 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,384,797  (528,439)  -  6,856,358 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172,118  1,275,441  -  1,447,559 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  -  8,648,764 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680,483  -  -  680,483 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,527,074  (1,479,151)  1,490,965  18,538,888 
ผลประโยชนร์อรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059  -  1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,678,908  563,238  1,490,965  37,733,111 

        
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 
ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อตัราภาษีท่ีก าหนดใน
ประเทศนั้นๆ ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

        
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 348,610,414  484,992,464  337,836,489  472,512,933 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลแตกต่างชัว่คราว 5,800,604  (504,447)  4,922,466  (563,238) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 354,411,018  484,488,017  342,758,955  471,949,695 
        
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ       
   ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน       
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร        
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั       
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (622,515)  1,452,381  (912,436)  1,490,965 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

        
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,703,955,057  2,431,611,291  1,751,929,768  2,397,510,114 

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 340,791,011  486,322,258  350,385,954  479,502,023 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 13,620,007  (1,834,241)  (7,626,999)  (7,552,328) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 354,411,018  484,488,017  342,758,955  471,949,695 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผล        
แตกต่างท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและกลบัรายการ (5,800,604)  504,447  (4,922,466)  563,238 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 348,610,414  484,992,464  337,836,489  472,512,933 

 
อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 20.46  19.95  19.28  19.71 
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13. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 35,332,981  9,460,963  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไวก้ับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีการคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ 253,037,189  361,321,815  228,043,094  334,200,284 
เจา้หน้ีอ่ืน 64,255,653  95,783,354  63,184,451  94,732,383 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,279,637  2,210,236  2,279,637  2,210,236 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 154,169,680  236,277,975  129,132,344  187,062,080 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้        
(ดูหมายเหตขุอ้ 15) 149,164,981  72,027,008  149,163,125  72,027,008 

รายไดจ้ากการขายตั้งพกั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 15) 105,661,865  130,595,056  90,988,014  130,595,056 

 728,569,005  898,215,444  662,790,665  820,827,047 

15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง            
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บ
ช าระเงินค่าปุ๋ยตามตัว๋ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยส าหรับตัว๋ปุ๋ยน้ี
รวมอยู่ในลูกหน้ีการค้าในจ านวนเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก                   
ตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดรั้บช าระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่ง
ดงักล่าว  
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ทั้ งน้ีสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ                    
2560 ไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้หรือ
ไดรั้บช าระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามล าดบั 
ภาระผกูพนัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 149,164,981  72,027,008  149,163,125  72,027,008 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 105,661,865  130,595,056  90,988,014  130,595,056 
 254,826,846  202,622,064  240,151,139  202,622,064 

16. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงนิรวม 
หน่วย : บำท 

 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 2561  2560  2561  2560 

ไม่เกินหน่ึงปี 5,800,968  7,695,509  5,424,023  7,073,625 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,718,941  8,983,935  4,532,355  8,569,508 
 10,519,909  16,679,444  9,956,378  15,643,133 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (563,531)  (1,036,311)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 9,956,378  15,643,133  9,956,378  15,643,133 

 
     2561  2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  5,424,023  7,073,625 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     4,532,355  8,569,508 
     9,956,378  15,643,133 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หน่วย : บำท 
 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 2561  2560  2561  2560 

ไม่เกินหน่ึงปี 2,710,940  4,484,117  2,556,382  4,186,295 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,821,315  4,118,133  1,751,405  3,943,170 
 4,532,255  8,602,250  4,307,787  8,129,465 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (224,468)  (472,785)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,307,787  8,129,465  4,307,787  8,129,465 

        
     2561  2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,556,382  4,186,295 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     1,751,405  3,943,170 

     4,307,787  8,129,465 

17. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน        
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,293,544  19,289,415  7,762,812  13,286,008 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 123,634,686  111,679,027  105,105,834  92,694,441 

รวม 135,928,230  130,968,442  112,868,646  105,980,449 
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จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน
เม่ือเกษียณอายดุงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 24,557,628  4,193,315  22,567,589  3,545,001 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,855,965  3,102,935  2,168,796  2,345,259 
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,112,577)  7,261,904  (4,562,180)  7,454,823 
 24,301,016  14,558,154  20,174,205  13,345,083 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม                 
มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานยกมา 130,968,442  126,295,468  105,980,449  100,436,226 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 24,557,628  4,193,315  22,567,589  3,545,001 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,855,965  3,102,935  2,168,796  2,345,259 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,112,577)  7,261,904  (4,562,180)  7,454,823 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย (19,341,228)  (9,885,180)  (13,286,008)  (7,800,860) 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานยกไป 135,928,230  130,968,442  112,868,646  105,980,449 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.75  2.93 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 0 - 6  0 - 5 
ราคาทองค าต่อหน่ึงบาท 19,500  19,900 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า 3  3 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
อตัราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 8.55 7.43 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (7.63) (6.61) 

   อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน   
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 8.58 7.46 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (7.22) (6.25) 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (7.14) (6.18) 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 9.16 7.97 

   อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า   
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า - ลดลงร้อยละ 1 (7.81) (6.78) 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 7.90 6.86 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ี
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป
ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณา
โดยใชดุ้ลยพินิจวา่การแกไ้ขโครงการเกิดข้ึนและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสภานิติบญัญติั
แห่งชาติมีมติผ่านพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  ทั้ งน้ีบริษัทได้บันทึกผลกระทบจาก                                  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 10.88 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 
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18. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานโดยหักจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง
และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหน่ึงและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (พ.ศ. 2530) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจ านวน 16.11 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ซ่ึงบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบเฉพาะกิจการมีจ านวน 13.19 ลา้นบาท และ 12.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 

19. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบ้ียรับ 57,608,905  60,773,408  55,371,780  57,314,465 
ค่าเช่ารับ 6,242,138  6,397,434  19,467,115  19,284,561 
เงินปันผลรับ -  -  18,387,440  15,837,440 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  20,367,959  -  20,367,959 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,936,314  6,541,487  2,868,399  1,202,099 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 41,014,040  -  44,400,751  - 
อ่ืนๆ 25,615,772  19,108,918  26,258,335  15,804,539 

 135,417,169  113,189,206  166,753,820  129,811,063 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 88,135,552  (118,533,738)  222,592,434  (103,557,681) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 327,183,362  302,780,378  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 6,860,255,935  7,422,955,398  6,855,974,668  7,400,357,356 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 513,335,315  581,828,264  426,793,276  514,086,991 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 227,341,246  176,835,722  194,472,133  162,199,435 
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (5,340,188)  6,646,777  (5,070,613)  6,377,202 
โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ (6,341,186)  (2,527,397)  (6,259,585)  (2,642,192) 

21. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (2,323,570,340)  (2,323,570,340)  (2,323,570,340)  (2,323,570,340) 

 (43,570,340)  (43,570,340)  (43,570,340)  (43,570,340) 

22. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
ของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

บริษทัมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุนเพียงพอส าหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัเท่านั้น 
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23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,169.43 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไร
ของปี 2560 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2561  

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,871.09 ล้านบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของปี 
2559 ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้
ในเดือนเมษายน 2560 

ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี  รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 30 มี.ค 2561 2.10 13,387  12,863  26,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 30 มี.ค 2561 10.00 5,000  -  5,000 
   18,387  12,863  31,250 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี  รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 11 เม.ย. 2560 1.70 10,837  10,413  21,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 26 เม.ย. 2560 10.00 5,000  -  5,000 
   15,837  10,413  26,250 
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25. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
25.1 เงินลงทุน 

25.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
       เงินลงทุน   

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ลักษณะ ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
  ควำมสัมพนัธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ      
บริษัทร่วม          
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั  บริการคลงัสินคา้ให้เช่า บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000  136,247,216  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
หน่วย : บำท 

       เงินลงทุน   
ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ลักษณะ ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ควำมสัมพนัธ์  เงินลงทุน      
    ร้อยละ      

บริษัทร่วม          
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั  บริการคลงัสินคา้ให้เช่า บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000  135,961,629  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระส าคญั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 285,587  285,136 
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25.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ลักษณะ ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ  วิธีรำคำทุน 
  ควำมสัมพนัธ์   (โดยทำงตรงและทำงอ้อม)     
   2561 2560 2561 2560  2561  2560 

บริษัทย่อย           
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี บริษทัยอ่ย 125,000 125,000 51.00 51.00  63,750  63,750 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั บริการบรรจุและ          
 ผสมเคมีเกษตร บริษทัยอ่ย 50,000 50,000 99.99 99.99  49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited  ผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ย บริษทัยอ่ย 439,106 439,106 99.99 99.99  439,106  439,106 

        552,855  552,855 

25.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
25.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 134,966  100,824  -  - 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  73,331,732  - 

  134,966  100,824  73,331,732  - 

         
ลูกหน้ีอ่ืน         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  552,010  880,641 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  86,567  104,328 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  711,637  - 

  -  -  1,350,214  984,969 

         
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 6,523,205  6,569,686  -  - 

         
เจ้ำหน้ีอ่ืน         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั         
(มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 216,729  216,729  198,539  198,539 

         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

    TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  17,186  - 
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25.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2561  2560  2561  2560 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 7,895,169  9,195,702  -  - 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  252,876,594  - 

  7,895,169  9,195,702  252,876,594  - 

         
รำยได้อ่ืน         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  14,318,447  13,978,060 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  69,788  90,249 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  2,938,308  - 

  -  -  17,326,543  14,068,309 

         
รำยได้เงินปันผล         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  13,387,500  10,837,500 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  4,999,940  4,999,940 
  -  -  18,387,440  15,837,440 

         
ค่ำซ้ือ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 12,948,760  13,869,767  -  - 

         
ค่ำซ้ือสินทรัพย์         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั         
(มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,601,000  -  4,601,000 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั         
(มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,432,600  2,442,600  2,226,600  2,226,600 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 36,208,779  46,416,819  35,836,779  46,044,819 

การซ้ือและการขายกับบริษทัย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ี 
ตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอิงตามราคาตลาด 
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26. สัญญำทีส่ ำคัญ 

26.1 สัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 
บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมประจ าปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี 
และต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแสดงเจตนาท่ีจะไม่ต่อสัญญา ทั้งน้ี
จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายุของสัญญา 

26.2 สัญญาท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 
บริษัทได้ท าสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหน่ึงโดยบริษัทจะได้รับ
ค าปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราท่ีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละเดือน ซ่ึงระยะเวลาในการจ่ายจะเร่ิมเม่ือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและ
จะจ่ายบางส่วนของมูลค่าท่ีประหยดัไดต้ามสัญญา Energy Performance Contract 

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
27.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 

37.29 ลา้นบาท และ 63.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 จ  านวน 0.01 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ลา้นบาท) และ 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 10.21 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

27.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารส านักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ส านกังานตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

   หน่วย : บำท 
   งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 39,520,048  39,808,755  29,975,693  33,534,420 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 25,165,112  26,706,206  25,049,612  23,712,458 

 64,685,160  66,514,961  55,025,305  57,246,878 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ด าเนินงานในงบการเงินรวมจ านวน 57.71 ลา้นบาท และ 46.56 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวน 41.57 ลา้นบาท และ 42.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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27.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้ น รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนงัสือค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 สกลุเงนิ 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2561  2560  2561  2560 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 11,627.23  11,267.39  11,466.53  11,077.53 
 ดอลลาร์สหรัฐ 30.00  30.00  30.00  30.00 
 ยโูร -  0.04  -  - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,483.13  2,502.62  2,466.08  2,482.62 
 ดอลลาร์สหรัฐ 167.54  157.39  162.24  151.35 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยมีการค ้าประกนั
โดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

*  บริษทัและบริษทัย่อยสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

27.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บำท 

   งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

หนงัสือค ้าประกนัไฟฟ้า 8,830,500  8,830,500  8,655,500  8,655,500 

27.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
เป็นจ านวนเงิน 1.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
เป็นจ านวนเงิน 10.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 340.42 ลา้นบาท)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 2.31 ลา้นบาท) และ
จ านวนเงิน 0.04 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 1.59 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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28. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ
หลกัในการน าเขา้ ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑ์อุตสาหกรรม บริการให้เช่า
และอ่ืนๆ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีมีสาระส าคญัเพียงส่วนงานเดียวท่ีด าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตาม         
ส่วนงานทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 ค่ำขำยและ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ปุ๋ยเคมีเกษตร  
บริการใหเ้ช่า 
รายไดอ่ื้นๆ 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  

10,272,185,542 
121,954,893 
351,797,233 

(288,177,513) 

 1,651,315,521 
46,213,228 

9,538,885 

 11,206,647,292 
235,556,365 
282,432,303 

รวมรายได ้ 10,457,760,155     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   1,707,067,634   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (355,033,533)   
ก าไรเบด็เสร็จรวม   1,352,034,101   
     11,724,635,960 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน     (597,283,259) 
สินทรัพยร์วม     11,127,352,701 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (18,125,420)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

   
(3,723,574) 

  

ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   1,330,185,107   

สินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561     11,127,352,701 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยแยกตามส่วนงาน
ทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 ค่ำขำยและ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

      
ปุ๋ยเคมีเกษตร 11,150,621,065  2,361,753,761  11,217,204,845 
บริการใหเ้ช่า 121,269,632  36,909,004  233,684,551 
รายไดอ่ื้นๆ 411,026,081  25,686,622  262,961,360 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (29,620,613)     
รวมรายได ้ 11,653,296,165     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,424,349,387   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (483,035,636)   
ก าไรเบด็เสร็จรวม   1,941,313,751   
     11,713,850,756 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน     (515,878,321) 
สินทรัพยร์วม     11,197,972,435 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (14,493,421)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

   
(35,094,193) 

  

ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   1,891,726,137   

สินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560     11,197,972,435 
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29. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ 
ความเส่ียงเก่ียวกับสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดใน
สัญญา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือของบริษทัและบริษทัยอ่ย ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของ
สินเช่ือ ซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากมีลูกหน้ีส่วนใหญ่กระจายอยูข่องภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย 

29.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหาย 
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัมีเงินกูย้มืในจ านวนท่ีมีสาระส าคญั 

29.3 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

งบกำรเงนิรวม 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ใน 
    กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,516,734 5,516,734 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัว่คราว 175,324 175,324 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีการคา้ 345,205 345,205 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชี 35,333 35,333 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หน้ีการคา้ 253,037 253,037 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 9,956 9,282 ล าดบั 2 สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 



 
- 45 - 

 
งบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ใน 
    กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,679,930 4,679,930 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัว่คราว 973,265 973,265 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีการคา้ 713,539 713,539 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชี 9,461 9,461 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หน้ีการคา้ 361,322 361,322 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 15,643 14,401 ล าดบั 2 สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ใน 
    กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,443,612 5,443,612 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีการคา้ 359,562 359,562 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้ 228,043 228,043 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 4,308 4,011 ล าดบั 2 สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ใน 
    กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,476,263 4,476,263 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัว่คราว 800,000 800,000 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีการคา้ 649,556 649,556 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้ 334,200 334,200 ล าดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 8,129 7,494 ล าดบั 2 สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

29.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสัญญาดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 

สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน)  มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 9,224,043 32.4827 5 - 272 (1,089,630) 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,297,798 32.8139 3 - 179 (963,918) 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึง
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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หน่วย : บำท 

สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน)  มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 16,150,805 32.8037 13 - 272 (2,120,341) 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

 ยโูร 109,967 39.7764 8 - 272 17,371 
 เยน 20,993,000 0.3106 173 (398,447) 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,460,247 33.0740 6 - 151 (635,993) 

หน่วย : บำท 

สัญญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน)  มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,562,943 32.4910 93 - 178 848,946 ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,642,270 32.7750 67 - 160 1,973,469 ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึง
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึง
อยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

 สินทรัพย์เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,709,797 
 จ๊าต 4,738,982 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 461,429 
 จ๊าต 132,831,538 

   
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,980,236 
 จ๊าต 3,896,827 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,973,436 
 จ๊าต 6,605,491 

 
 หนีสิ้นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,324,709 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,680,849 

   
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 8,239,557 
 ยโูร 6,224 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 851,547 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจาก
ผลการด าเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 877.10 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562              
เพื่อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีไดร้ับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี  
22 กุมภาพนัธ์ 2562 
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