
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 

ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบ

ในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ

ได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 มนูญ  มนูสุข 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 4,349,934       3,507,123     4,231,255      3,399,179        

เงินลงทุนชั�วคราว 2.6 และ 7.1 - 2,675,452     - 2,500,000        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5.1 1,232,834       559,126        1,229,315      579,801           

สินคา้คงเหลือ 6 2,636,776       1,755,555     2,396,363      1,539,088        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 2.6 และ 7.1 1,100,708       - 950,000         -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 3,780              588               3,582             525                  

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,324,032       8,497,844     8,810,515      8,018,593        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 136,714          136,569        98,000           98,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1.2 - - 552,855         552,855           

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8 29,213            29,213          39,527           39,527             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,655,248       1,702,143     1,414,586      1,453,818        

สิทธิการเช่า 10 - 73,095          - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 146,502          - 66,793           -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น

นอกจากค่าความนิยม 11 546,120          546,454        545,901         545,901           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 43,387            39,983          37,110           33,623             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,421              6,632            5,113             5,354               

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,563,605       2,534,089     2,759,885      2,729,078        

รวมสินทรัพย์ 11,887,637     11,031,933   11,570,400    10,747,671      

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 13 182,181       90,986         -       -       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 14 1,159,674     541,376       1,086,053    470,629       

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 18,778         3,810           16,837         1,177           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 180,125       131,481       177,383       127,872       

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 17,789         19,520         7,806           11,611         

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 28,754         -       27,073         -       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 25,155         23,618         10,650         11,708         

รวมหนี� สินหมุนเวียน 1,612,456     810,791       1,325,802    622,997       

หนี� สินไม่หมุนเวียน 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 16 51,583         3,010           49,934         575              

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609       116,609       109,180       109,180       

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 149,556       153,838       129,043       130,834       

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 17,306         14,293         16,034         11,734         

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 335,054       287,750       304,191       252,323       

รวมหนี� สิน 1,947,510     1,098,541    1,629,993    875,320       

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 584,716,118 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 1,754,148     1,754,148    1,754,148    1,754,148    

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 

ชาํระครบแลว้ 1,754,142     1,754,142    1,754,142    1,754,142    

ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้สามญั 20 (43,570)        (43,570)        (43,570)       (43,570)        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 175,415       175,415       175,415       175,415       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,026,021     8,015,150    8,054,420    7,986,364    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (55,124)        (59,663)        -          -           

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 9,856,884     9,841,474    9,940,407    9,872,351    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 83,243         91,918         -          -           

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 9,940,127     9,933,392    9,940,407    9,872,351    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,887,637   11,031,933  11,570,400  10,747,671  

-               -              -              -              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 3,194,399    3,121,587    3,069,662    3,003,223     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,947         35,465         -          -           

ตน้ทุนขาย (2,325,707)   (2,498,964)   (2,215,232)   (2,398,568)   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (9,325)         (15,815)       -          -           

กําไรขั�นต้น 888,314       642,273       854,430       604,655        

รายไดอ้ื�น 18 23,166         22,528         47,363         45,785          

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 911,480       664,801       901,793       650,440        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (71,832)       (104,623)     (59,025)       (88,182)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (102,348)     (84,753)       (77,298)       (62,065)        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (10,110)       (9,165)         (9,642)         (9,147)          

รวมค่าใชจ่้าย (184,290)     (198,541)     (145,965)     (159,394)      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 727,190       466,260       755,828       491,046        

ตน้ทุนทางการเงิน (1,533)         (1,488)         (675)            (108)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 67               74               -          -           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 725,724       464,846       755,153       490,938        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (154,643)     (94,667)       (152,892)     (92,328)        

กําไรสําหรับงวด 571,081       370,179       602,261       398,610        

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (11,254)       (10,427)       -          -           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 559,827       359,752       602,261       398,610        

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 567,553       367,716       -          -           

3,528 2,463           -          -           

571,081       370,179       -          -           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 556,299       357,289       -          -           

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,528 2,463           -          -           

559,827       359,752       -          -           

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.97            0.63            1.03            0.68             

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก พันหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 4,327,607    4,356,745    4,143,121    4,199,442     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 60,485         67,691         -          -           

ตน้ทุนขาย (3,260,656)   (3,546,651)   (3,093,511)   (3,418,519)   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (20,027)       (29,086)       -          -           

กําไรขั�นต้น 1,107,409    848,699       1,049,610    780,923        

รายไดอ้ื�น 18 51,797         49,071         78,400         75,586          

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,159,206    897,770       1,128,010    856,509        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (139,783)     (158,662)     (113,337)     (128,397)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (156,510)     (164,536)     (109,014)     (121,622)      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (19,062)       (18,084)       (18,576)       (18,048)        

รวมค่าใชจ่้าย (315,355)     (341,282)     (240,927)     (268,067)      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 843,851       556,488       887,083       588,442        

ตน้ทุนทางการเงิน (2,599)         (2,512)         (928)            (181)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 145             151             -          -           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 841,397       554,127       886,155       588,261        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (179,172)     (114,651)     (174,914)     (110,182)      

กําไรสําหรับงวด 662,225       439,476       711,241       478,079        

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 4,539           (17,461)       -          -           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 666,764       422,015       711,241       478,079        

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 654,056       432,703       -          -           

8,169           6,773           -          -           

662,225       439,476       -          -           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 658,595       415,242       -          -           

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 8,169           6,773           -          -           

666,764       422,015       -          -           

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 1.12            0.74            1.22            0.82             

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก พันหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,754,142 (43,570)        175,415 7,984,499      (37,490)                                 9,832,996     93,734         9,926,730        

จ่ายเงินปันผล 21 -           -           -        (877,071)        -                       (877,071)       -           (877,071)          

เงินปันผลแกส่่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -           -           -        -             -                       -            (18,375)        (18,375)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -           -           -        432,703         (17,461)                                 415,242         6,773           422,015            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 1,754,142 (43,570)        175,415 7,540,131      (54,951)                                 9,371,167     82,132         9,453,299        

-                 -                                -                 -               -                    

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,015,150      (59,663)                                 9,841,474     91,918         9,933,392        

จ่ายเงินปันผล 21 -           -           -        (643,185)        -                       (643,185)       -           (643,185)          

เงินปันผลแกส่่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -           -           -        -             -                       -            (16,844)        (16,844)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -           -           -        654,056         4,539                                    658,595         8,169           666,764            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,026,021      (55,124)                                 9,856,884     83,243         9,940,127        

-                 -        -       -          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที�ออก  ส่วนตํ�ากว่า กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ ทุนที�ออก

และชําระแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,754,142 (43,570)           175,415 7,876,626        9,762,613        

จ่ายเงินปันผล 21 -              -              -              (877,071)          (877,071)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -              -              478,079           478,079           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 1,754,142 (43,570)           175,415 7,477,634        9,363,621        

0 0

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)           175,415 7,986,364        9,872,351        

จ่ายเงินปันผล 21 -              -              -              (643,185)          (643,185)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -              -              711,241           711,241           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 1,754,142 (43,570)           175,415 8,054,420        9,940,407        

0 0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตํ�ากว่า กําไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 841,397      554,127      886,155     588,261      

ปรับปรุงดว้ย

หนี�สงสัยจะสูญ 10,467        8,391          10,309       8,403          

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,131          (1,442)         1,131         (1,442)         

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน -         (3,402)         -         (3,402)         

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,420      122,849      113,700     105,444      

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,230)        (692)            (745)           (275)            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -         17               -         -          

ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,864          7,955          6,015         3,855          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (145)           (151)            -         -          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 12,694        (8,712)         11,832       (9,006)         

รายไดเ้งินปันผลรับ -         -          (20,531)      (21,125)       

ดอกเบี�ยรับ (32,258)      (32,309)       (31,121)      (31,054)       

ตน้ทุนทางการเงิน 2,599          2,512          928            181             

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 972,939      649,143      977,673     639,840      

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (695,043)     (799,348)     (669,964)    (758,101)     

สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ�น (882,352)     (892,938)     (858,406)    (852,402)     

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (3,192)        342             (3,057)        369             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 211             224             241            (73)             

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 623,280      689,555      615,339     662,995      

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 16,581        -          16,512       -          

หนี� สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 1,537          17,979        (1,057)        19,647        

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (12,877)      (8,200)         (11,611)      (7,763)         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,013          26               4,300         (45)             

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 24,097        (343,217)     69,970       (295,533)     

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

จ่ายภาษีเงินได้ (133,931)     (128,938)     (128,891)    (124,134)     

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (109,834)     (472,155)     (58,921)      (419,667)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 2.6 2,675,452   14,999        2,500,000  -          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจาํ

ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เพิ�มขึ�น 2.6 (1,100,708)  -          (950,000)    -          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (83,863)      (94,029)       (70,533)      (86,626)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,222          1,795          2,237         1,038          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -         -          20,531       21,125        

รับดอกเบี�ย 41,546        35,159        39,993       34,052        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,535,649   (42,076)       1,542,228  (30,411)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 91,951        133,972      -         -          

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (8,597)        (3,865)         (7,119)        (1,641)         

เงินปันผลจ่าย (643,184)     (877,071)     (643,184)    (877,071)     

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (16,844)      (18,375)       -         -          

จ่ายดอกเบี�ย (4,462)        (1,790)         (928)           (85)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (581,136)     (767,129)     (651,231)    (878,797)     

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1,868)        (2,352)         -         -          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 842,811      (1,283,712)  832,076     (1,328,875)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 3,507,123   5,516,734   3,399,179  5,443,612   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 มิถุนายน 4.3 4,349,934   4,233,022   4,231,255  4,114,737   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทั่วไป 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีสําคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 

801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้าํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส 

(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 39.53  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัย่อย  

1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยู่ท่ี 205 

อาคารเมโทร ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัทประกอบธุรกิจหลักใน 

การบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตั้งอยู่ท่ี 581 

หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท

ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานกังาน

ตั้งอยู่ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและ                           

จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ  

2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้จดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตัิ

ทางการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น

แบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

สําหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดําเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเต็มปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยมิได้นํามาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิได้มีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

ดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          

ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้จดัทําขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยสําหรับงวด

สามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สําหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่

รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา

บญัชีน้ีและมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการสําคญั มีดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลกัการเกี่ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 

โดยมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)   

 

มูลค่าตามบัญชี  

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563  ประเภท 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2,675,452 

 

  (2,675,452) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 196 

 

  (196) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน       

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 

- 

   

 2,675,452 

  

2,675,452 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 

- 

   

                           

196 

   

                            

196 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 รวม -       2,675,648       2,675,648   

        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน        

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 300 

 

  (300) 

 

- 

 

 
        

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน       

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 

- 

   

                           

300 

   

                            

300 

 หน้ีสินทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)   

 

มูลค่าตามบัญชี  

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563  ประเภท 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 2,500,000 

 

  (2,500,000) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 196 

 

  (196) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน       

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 

 

- 

   

 2,500,000 

  

2,500,000 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 

- 

   

                           

196 

   

                            

196 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

รวม -       2,500,196       2,500,196   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินลงทุนชั่วคราวจาํนวน 1,100.71 ลา้นบาท และ 950.00 ลา้นบาท 

ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 กาํหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบตัิในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า

และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงนํามาใชแ้ทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองสัญญาเช่า 

ได้แก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทําขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของคาํนิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงคาํนิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเกีย่วขอ้งกบัหลกัการควบคุม TFRS 16 

กาํหนดหลกัการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้า 

มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุสําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกับ 

ส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเกี่ยวขอ้งมาถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 

กับสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ทําสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการนํา 

TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้ครั้ งแรก กลุ่มบริษทัปฏิบตัิตามคาํนิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่

เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามคาํนิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทั

อย่างเป็นสาระสําคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทั สําหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูก

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การนาํ TFRS 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

มีมูลค่าตํ่า ตามท่ีอธิบายในขอ้ ค.) กลุ่มบริษทัปฏิบตัิดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยวดั

มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพย์

สิทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้า

หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16   
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2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า                       

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3) แยกแสดงจํานวนเงินรวมของการจ่ายชําระเงินสดสําหรับส่วนของเงินต้น  

(จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) 

ในงบกระแสเงินสด 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้่าตาม TAS 17 ส่ิงจูงใจตามสัญญา

เช่าจะรับรู้โดยนาํไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ภายใต ้TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

สําหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 

ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรง ซ่ึงไดร้ับอนุญาตตาม 

TFRS 16 ค่าเช่าน้ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบตัิต่อไปน้ี สําหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

อย่างสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ีนํามาปฏิบัติใช้ครั้ งแรกด้วย

จาํนวนของประมาณการหน้ีสินสําหรบัสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดขึ้น ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาปฏิบตัิใชค้รั้ งแรกเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รบัรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีนาํมาปฏิบตัิใชค้รั้ งแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี

นาํมาปฏิบตัิใชค้รั้ งแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  
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สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่าตาม TAS 17 และจดัประเภท

รายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามลาํดบั โดยไม่มีการปรับปรุง 

เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการนาํ TFRS 16 มาใชเ้ป็นครั้ งแรก 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและ 

ยงัคงนําเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีกอ่นหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดําเนินงานตามหลักการ TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจํานวนเท่ากับหน้ีสิน                              

ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่าย

ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาปฏิบตัิใชค้รั้ งแรก หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจบุนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ท่ีนาํมาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 

3.56 ต่อปี 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีนํามาปฏิบตัิใช้ครั้ งแรก และหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบตัิใชค้รั้ งแรก 

 (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  45,865  36,813 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ่า  (20,108)  (11,056) 

ผลกระทบจากการคิดลดจาํนวนเงินขา้งตน้  (1,328)  (1,328) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  24,429  24,429 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 24.43 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและจดัประเภทรายการสิทธิการเช่าจาํนวน 73.10 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามการปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี 2 ฉบับ ซ่ึงประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 กลุ่มบริษทัเลือกใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี 1 ฉบบั

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชี 

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาท่ี 

COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็น

ผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่า

และรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบใน

บางเร่ืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจน

ในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการ

สามารถใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ีสําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

-  เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้

วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายใน

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
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2.7 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตดัรายการค้า

และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2562 

 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั 51.00  51.00  51.00 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99  99.99  99.99 

TCCC Myanmar Limited 99.99  99.99  99.99 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้น

จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับ

ภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงิน

ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 โดย

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั มีดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท คือ เงินฝากประจาํครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  

ซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  
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สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิโดยไม่ปรับยอ้นหลงักับขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตาม TAS 17         

ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบตัิใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่า                 

ท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะส้ัน (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า                    

ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า                

เหล่าน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่าย

ชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

• การจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา                   

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

• จาํนวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

• การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ีย 

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระ 

ตามสัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวขอ้ง การจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ  ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจ                           

ตามสัญญาเช่าท่ีไดร้บัใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิ                 

การใชโ้ดยใชร้าคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีส้ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือ                     

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                  

ท่ีเกี่ยวขอ้งคดิคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคา

เร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์เพ่ือประเมินว่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่ และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีระบุไดต้ามท่ีกล่าวใน

นโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายชาํระท่ีเกีย่วขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายสําหรบังวดท่ีมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไข                     

การจ่ายชาํระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและ

บนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้

ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิดงักล่าว 

ข) นโยบายท่ีปฏิบตัิใชก้่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กับผูใ้ห้เช่า

บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดร้ับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย์

ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่า

ยุติธรรม ณ ว ันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้ นตํ่าท่ีจะต้องจ่าย                     

ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง         

ตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ้่ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ้่ายทางการเงินและคา่เส่ือมราคา

รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 

4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,649  13,054  5,749  13,054 

บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 81,045  86,720  70,615  76,986 

หัก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        

สัญญาเช่าการเงิน -  (2,306)  -  - 

หัก เงินสดจ่าย (83,863)  (94,029)  (70,533)  (86,626) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 5,831  3,439  5,831  3,414 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี        

ฉบบัท่ี 17 (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,820  9,956  1,752  4,307 

บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

         (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 24,429  -  24,429  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,249  9,956  26,181  4,307 

            บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด 47,709  2,306  47,709  - 

หัก เงินสดจ่าย (8,597)  (3,865)  (7,119)  (1,641) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 70,361  8,397  66,771  2,666 
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4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,986  35,333  -  - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 91,951  133,972  -  - 

หัก กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ        

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (756)  (625)  -  - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 182,181  168,680  -  - 
 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันท่ี  30 มิถุนายน  2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 983   1,076   560   560  

เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,298,949   1,953,136   2,180,693   1,848,617  

เช็คในมือ -   2,909   -  - 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 - 0.8 ต่อปี) 2,050,002   1,550,002   2,050,002   1,550,002  

 4,349,934   3,507,123   4,231,255   3,399,179  
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 1,197,565   499,156   1,200,123   527,843  

ลูกหน้ีอื่น 5,416   4,563   6,712   5,563  

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,589   43,669   19,358   36,012  

รายไดค้า้งรับ 2,364   11,518   1,645   10,383  

เงินทดรองจ่าย 1,900   220   1,477  - 

 1,232,834   559,126   1,229,315   579,801  

5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

จาํนวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระ 585  341  209  165 

        บริษทัอื่น        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,144,143  452,185  1,063,670   418,391 

เกินกาํหนดชาํระ        

น้อยกว่า หรือถึง 3 เดือน 65,314  48,192  63,426   45,617 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 935  -  935  - 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,470  -  3,470  - 

มากกว่า 12 เดือน 23,227  23,317  22,338   22,428 

 1,237,089  523,694  1,153,839   486,436 

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ        

ขอ้ 22.2.1)        

ยงัไม่ถึงกาํหนด -  4,519  84,760   69,574 

เกินกาํหนดชาํระ        

น้อยกว่า หรือถึง 3 เดือน -  -  -  - 

 -  4,519  84,760   69,574 

รวมลูกหน้ีการคา้ 1,237,089  528,213   1,238,599   556,010  

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ (39,524)  (29,057)  (38,476)   (28,167) 

 1,197,565  499,156  1,200,123   527,843  
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6. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

สินคา้คงเหลือ 2,638,519   1,756,167   2,398,106   1,539,700  

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,743)   (612)  (1,743)   (612) 

 2,636,776   1,755,555   2,396,363   1,539,088  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมี

ภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบส่ังจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) 

ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกค้าจาํนวน 221.48 ล้านบาท และ 184.96 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วม

สินคา้ท่ีมีภาระผูกพันจากการท่ีบริษัทตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตั๋วปุ๋ยของบริษัทท่ีออกให้แก่ลูกค้า

จาํนวน 218.45 ลา้นบาท และ 171.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. เงินลงทนุช่ัวคราวและสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอื่น 

7.1 เงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืน        

    เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 1,100,708  -  950,000  - 

        

เงินลงทุนช่ัวคราว        

    เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) -   2,675,452  -   2,500,000 
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7.2 เงินฝากประจาํ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 วันครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563  2562 2563  2562 

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.38 - 1.60  1 - 1.75 1,100,708  2,675,452 

    

 วันครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563  2562 2563  2562  

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.63 - 0.90  1.50 - 1.75 950,000  2,500,000 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัใน

งบการเงินรวมเป็นท่ีดินซ่ึงไดร้ับโอนจากการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 

29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษัทใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพ่ือรับค่าเช่าและไม่ได้ใช้ดาํเนินงานซ่ึงได้รับโอนจากการ 

รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี  

หน่วย : พันบาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,702,143  1,453,818 

หัก    อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562    

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) (10,381)  (2,822) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,691,762  1,450,996 

บวก ซ้ือระหว่างงวด 81,045  70,615 

บวก  โอนกลบัอุปกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 1,795  1,289 

หัก ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (1,992)  (1,492) 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (121,913)  (106,822) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ  4,551  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,655,248  1,414,586 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเต็ม

จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของ         

อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้        

แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 2,808,733  2,804,153  2,512,997  2,510,200 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้นําท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร

บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 453.53 ลา้นบาท และ 467.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั จาํนอง

เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 23.3) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําท่ีดินและอาคาร

ทั้งหมดซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจํานวน 21.56 ล้านบาท จํานองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารและวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 23.3) 

  



 
- 19 - 

 

 

10. สิทธิการเช่าและสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

รายการเคล่ือนไหวสินทรัพยสิ์ทธิการใชสํ้าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  - 

บวก  สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 73,095  - 

บวก  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ จากสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐาน    

การบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 24,429  24,429 

บวก  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ จากอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน     

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 10,381  2,822 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 107,905  27,251 

บวก เพิ่มระหว่างงวด 47,709  47,709 

หัก    โอนไปอุปกรณ ์(ดูหมายเหตุขอ้ 9) (1,795)  (1,289) 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (9,149)  (6,878) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ  1,832  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 146,502  66,793 

ณ วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทแห่งหน่ึง              

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการดาํเนินงาน ซ่ึงการเช่า

ท่ีดินดงักล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว 

รวมอยู่ในสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมดอายุวนัท่ี 4 มิถุนายน 2607 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่นอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และ                      

ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ สําหรับค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า บริษัทได้ว่าจ้างผูป้ระเมินอิสระ                     

เพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ดังกล่าวขา้งต้นเพ่ือให้เป็นไป 

ตามประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงว ัน ท่ี  30 เมษายน 2547  

เร่ือง ความเห็นเกี่ยวกบัการบญัชีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 14 มกราคม 

2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 

คาํนวณโดยวิธี Relief from Royalty Method ซ่ึงแสดงมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบญัชี 
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12. ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะนํามาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพย์

ภาษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดังกล่าวนั้นสามารถนาํมาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย 

ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,387   39,983   37,110   33,623  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609   116,609   109,180   109,180  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ณ วันที ่

 1 มกราคม    30 มิถุนายน 

 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ 5,811  2,062  7,873 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  226  349 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  1,120  33,469 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  3,404  43,387 
      
กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย      

เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ณ วันที ่

 1 มกราคม    30 มิถุนายน 

 2562    2562 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,788  1,678  7,466 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (289)  145 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (3,687)  474 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680  (680)  -  

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 25,499  1,638  27,137 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,562  (1,340)  35,222 
      

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย      

เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ณ วันที ่

 1 มกราคม    30 มิถุนายน 

 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีการคา้ 5,633  2,062  7,695 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  226  349 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  1,203  27,370 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  3,487  37,110 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ณ วันที ่

 1 มกราคม    30 มิถุนายน 

 2562    2562 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,602  1,681  7,283 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (289)  145 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (3,687)  474 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680  (680)  - 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,021  771  21,792 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,898  (2,204)  29,694 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 182,576  113,311  178,401  107,978 

ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (3,404)  1,340  (3,487)  2,204 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 179,172  114,651  174,914  110,182 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถกระทบยอด 

กบักาํไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 841,397  554,127  886,155  588,261 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 168,279  110,825  177,231  117,652 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 10,893  3,826  (2,317)  (7,470) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 179,172  114,651  174,914  110,182 

        

 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 21.29  20.69  19.74  18.73 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยใช้

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศใช้อตัราภาษี 

ท่ีกาํหนดในประเทศนั้น ๆ ในการคาํนวณคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น        

จากสถาบนัการเงิน 182,181  90,986  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี

และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไว้กับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหว่าง                 

ร้อยละ 1.80 - 2.75 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามลําดับ และมีการคํ้ าประกันโดยการจดจํานอง

ท่ีดินและอาคารทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9)   
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ัน             

และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไวก้ับสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหว่าง                        

ร้อยละ 0.72 - 1.53 และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามลาํดบั และคํ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 23.5) 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ 749,735   157,153   703,382   131,895  

เจา้หน้ีอื่น 81,472   62,434   78,814   58,209  

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,333   2,332   2,333   2,332  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 104,653   134,494   83,070   106,426  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 56,162   74,217   55,945   74,175  

รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 165,319   110,746   162,509   97,592  

 1,159,674   541,376   1,086,053   470,629  

15. รายได้จากการขายตั้งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายได้จากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 

ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบส่ังจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดร้ับชาํระเงิน

ค่าปุ๋ยตามตั๋ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้บันทึกเงินค้างรับและค้างส่งปุ๋ยสําหรับตัว๋ปุ๋ยน้ี

รวมอยู่ในลูกหน้ีการคา้ในจาํนวนเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตัิทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก

ตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ้่ายชาํระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่ง

ดงักล่าว 

ทั้งน้ี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ได้รวมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้

หรือไดร้ับชาํระเงินล่วงหน้าจากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อย

แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดับ 

(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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16. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด        

ชาํระภายในหน่ึงปี 18,778  3,810  16,837  1,177 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 51,583  3,010  49,934  575 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 70,361  6,820  66,771  1,752 

17. ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือ

เกษียณอายุตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ได้

จดัให้มีกองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือ

เกษียณอายุดงักล่าวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,762  6,379  5,135  2,596 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,102  1,576  880  1,259 

 6,864  7,955  6,015  3,855 
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การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน         

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 173,358  135,928  142,445  112,869 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,762  6,379  5,135  2,596 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,102  1,576  880  1,259 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (12,877)  (8,200)  (11,611)  (7,763) 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน         

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 167,345  135,683  136,849  108,961 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ

หน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                    

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.50  1.50 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 

 ข้ึนอยู่กบัช่วงอายุของพนกังาน  ข้ึนอยู่กบัช่วงอายุของพนกังาน 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว  ้ 4 - 5  4 - 5 

อตัราเพิ่มข้ึนของราคาทองคาํ 3  3 

อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560  ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560 
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18. รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียรบั 15,631  16,753  15,096  16,104 

ค่าเช่ารับ 1,505  1,338  4,893  4,577 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 655  126  698  126 

เงินปันผลรับ -  -  20,531  21,125 

อื่น ๆ 5,375  4,311  6,145  3,853 

 23,166  22,528  47,363  45,785 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียรบั 32,258  32,309  31,121  31,054 

ค่าเช่ารับ 3,229  2,586  10,249  9,267 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 1,230  692  745  275 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 9,515  2,327  9,081  2,637 

เงินปันผลรับ -  -  20,531  21,125 

อื่น ๆ 5,565  11,157  6,673  11,228 

 51,797  49,071  78,400  75,586 
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปลีย่นแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (14,207)  (62,512)  (30,573)  (72,422) 

ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 30,194  21,977  -  - 

วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 2,048,448  2,267,541  2,030,340  2,265,189 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 125,459  125,507  100,946  100,705 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 66,828  62,324  57,878  53,554 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 366  (990)  366  (990) 

หน้ีสงสัยจะสูญ  10,790  7,056  10,632  7,057 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปลีย่นแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (190,795)  (433,409)  (183,332)  (329,220) 

ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 64,662  66,826  -  - 

วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 2,942,325  3,370,322  2,893,064  3,367,970 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 247,138  249,003  199,805  200,937 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,420  122,849  113,700  105,444 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,131  (1,442)  1,131  (1,442) 

หน้ีสงสัยจะสูญ  10,467  8,391  10,309  8,403 
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20. ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000 

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570) 

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

21. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 

การจัดสรรกําไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั้ งส้ิน 643.20 ล้านบาท  

เงินปันผลระหว่างกาลน้ีไดจ้่ายแลว้ในเดือนเมษายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของ 

ปี 2561 เงินปันผลน้ีไดจ้่ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมตัใิห้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2562 ให้แก่

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จาํกดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531  16,844  34,375 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 21 เม.ย. 2563 6.00 3,000  -  3,000 

   20,531  16,844  37,375 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2561 

ให้แกผู่ถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จาํกดั 18 เม.ย. 2562 3.00 19,125  18,375  37,500 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 24 เม.ย. 2562 4.00 2,000  -  2,000 

   21,125  18,375  39,500 

22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

22.1 เงินลงทุน 

22.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

หน่วย : พันบาท 

ช่ือบรษิัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

   เงินลงทุน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,714  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : พันบาท 

ช่ือบรษิัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

   เงินลงทุน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,569  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระสําคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 67  74 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 145  151 

22.1.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
หน่วย : พันบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ ราคาทุน 

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2563 2562 2563 2562 2563  2562 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคม ี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ผลิต นาํเขา้ และจาํหน่าย        

 เคมภีณัฑ ์ 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 

TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้ และจาํหน่าย        

 ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆ 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

      552,855  552,855 

22.2 รายการระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

22.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  
หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการค้า         

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  84,760   65,055  

Atlas fertilizer corporation บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั -   4,519   -   4,519  

  -   4,519   84,760   69,574  

ลูกหน้ีอื่น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัย่อย -  -  822   718  

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัย่อย -  -  20   45  

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  676   513  

  -  -  1,518   1,276  

เจ้าหน้ีการค้า         

กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 308  2,883  -  - 

         

เจ้าหน้ีอื่น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์          

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 181  216  163  197 
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22.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ         

กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  808  -  - 

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  35,703  33,270 

  -  808  35,703  33,270 

         

รายได้อื่น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัย่อย -  -  3,724  3,620 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัย่อย -  -  13  8 

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  954  711 

  -  -  4,691  4,339 

         

เงินปันผลรับ         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัย่อย -  -  17,531  19,125 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัย่อย -  -  3,000  2,000 

  -  -  20,531  21,125 

         

ค่าซ้ือ         

กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 310  306  -  - 

         

ค่าใช้จ่ายอื่น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         

จาํกดั (มหาชน) บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 508  604  457  553 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 10,110  9,165  9,642  9,147 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ         

กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  2,157  -  - 

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  81,531  85,061 

  -  2,157  81,531  85,061 

         

รายได้อื่น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัย่อย -  -  7,656  7,352 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัย่อย -  -  18  14 

TCCC Myanmar Limited บริษทัย่อย -  -  1,771  1,221 

  -  -  9,445  8,587 

         

เงินปันผลรับ         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัย่อย -  -  17,531  19,125 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัย่อย -  -  3,000  2,000 

  -  -  20,531  21,125 

         

ค่าซ้ือ          

กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 625  6,373  -  - 

         

ค่าใช้จ่ายอื่น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         

จาํกดั (มหาชน) บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,028  1,210  915  1,108 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 19,062  18,084  18,576  18,048 

การซ้ือและการขายกับบริษัทย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ราคาและเง่ือนไข

เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด 

23. ภาระผูกพันและหนังสือคํา้ประกัน 

23.1 บริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จาํนวน 17.20 ลา้นบาท และ 15.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 7.25 ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี) 

23.2 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าในงบการเงินระหว่างกาลรวมและในงบการเงินระหว่างกาล

เฉพาะกิจการจาํนวน 14.17 ลา้นบาท และ 6.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะส้ันและมีมูลค่าตํ่ า 

ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการจาํนวน 9.68 ล้านบาท 

และ 4.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน เลต

เตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและหนังสือคํ้าประกัน บริษทัและ

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช ้

ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 สกุลเงิน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2563  2562  2563  2562 

วงเงินสินเช่ือ* บาท 10,253.69  11,623.62  10,071.47  11,426.96 

 ดอลลาร์สหรัฐ 37.00  39.50  30.00  30.00 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 2,082.10  2,656.77  2,064.91  2,636.77 

 ดอลลาร์สหรัฐ 152.85  166.24  146.69  159.66 

หนังสือคํ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากับสินเช่ือสําหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต

และทรัสต์รีซีทของธนาคารนั้น 

23.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือ                

คํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พันบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

หนังสือคํ้าประกนัไฟฟ้า 8,831  8,831  8,656  8,656 

23.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํ้าประกนั

เงินกูย้ืมระยะส้ันและวงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(หรือเทียบเท่า 372.79 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 12.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 

363.98 ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  
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ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และวัน ท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเป็น 

ผูค้ ํ้าประกันให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เพ่ือจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ยเชิงเดี่ยวเป็นจาํนวนเงิน 0.32 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 9.99 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 3.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(หรือเทียบเท่า 95.07 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

23.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร

ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 13.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 

429.29 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 6.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 192.61 ลา้นบาท) 

ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร

ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจํานวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 

1.41 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.15 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

24. การดําเนินงานที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายได้หลกัของบริษทั

เกิดขึ้นตามฤดูกาลภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดขึ้นมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสาม

ของแต่ละปี บริษัทรับรู้รายได้หลกัดังกล่าวเม่ือเกิดขึ้นจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลทางการเงิน

เพ่ิมเติม รายได ้ตน้ทุนขายและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 และ 2562 ไดน้าํมาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขาย 8,651,747  9,050,252  8,227,082  8,702,762 

รายไดจ้ากการให้บริการ 126,501  125,451  -  - 

ตน้ทุนขาย 6,689,422  7,321,458  6,304,446  7,041,743 

ตน้ทุนการให้บริการ 39,100  53,810  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,143,647  923,912  1,233,345  991,959 
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25. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นําเขา้ ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ  โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ

หลกัในการผลิต นําเข้า และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ สารละลาย เคมีภณัฑ์ บริการให้เช่าและอ่ืน ๆ        

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานแยกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสามารถจาํแนกไดต้ามน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หน่วย : พันบาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหนึ่ง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  3,160,467  -  3,160,467     

- รายไดอ้ื่น 11,555  19,989  31,544     

 3,172,022  19,989  3,192,011  713,831  12,017,941 

ส่วนงานบริการให้เช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  27,549  27,549     

- รายไดอ้ื่น 137  481  618     

 137  28,030  28,167  9,001  226,715 

ส่วนงานอื่น ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  69,244  1,399  70,643     

- รายไดอ้ื่น ๆ -  54  54     

 69,244  1,453  70,697  2,892  263,091 

หัก  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (44,296)     

รวมรายได ้     3,246,579     

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       725,724   

หัก  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (154,643)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม       571,081   

         12,507,747 

หัก สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (620,110) 

สินทรัพยร์วม         11,887,637 

หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (3,528)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัย่อยในต่างประเทศ         (11,254)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

556,299 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563         11,887,637 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หน่วย : พันบาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหนึ่ง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  4,302,070  -  4,302,070     

- รายไดอ้ื่น 38,271  41,376  79,647     

 4,340,341  41,376  4,381,717  822,788  12,017,941 

ส่วนงานบริการให้เช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  56,137  56,137     

- รายไดอ้ื่น 793  1,077  1,870     

 793  57,214  58,007  20,777  226,715 

ส่วนงานอื่น ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  107,068  4,348  111,416     

- รายไดอ้ื่น ๆ 204  54  258     

 107,272  4,402  111,674  (2,168)  263,091 

หัก  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (111,364)     

รวมรายได ้     4,440,034     

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       841,397   

หัก  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (179,172)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม       662,225   

         12,507,747 

หัก สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (620,110) 

สินทรัพยร์วม         11,887,637 

หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (8,169)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

       

 

  

บริษทัย่อยในต่างประเทศ         4,539   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

658,595 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563         11,887,637 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

หน่วย : พันบาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหนึ่ง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  3,066,541  -  3,066,541     

- รายไดอ้ื่น 23,523  20,681  44,204     

 3,090,064  20,681  3,110,745  450,679  11,551,315 

ส่วนงานบริการให้เช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  26,994  26,994     

- รายไดอ้ื่น 369  604  973     

 369  27,598  27,967  6,282  209,498 

ส่วนงานอื่น ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  88,314  8,471  96,785     

- รายไดอ้ื่น ๆ 35  45  80     

 88,349  8,516  96,865  7,885  251,680 

หัก  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (55,923)     

รวมรายได ้     3,179,654     

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       464,846   

หัก  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (94,667)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม       370,179   

         12,012,493 

หัก สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (553,073) 

สินทรัพยร์วม         11,459,420 

หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (2,463)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัย่อยในต่างประเทศ         (10,427)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

357,289 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562         11,459,420 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

หน่วย : พันบาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหนึ่ง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  4,296,377  -  4,296,377     

- รายไดอ้ื่น 36,398  40,329  76,727     

 4,332,775  40,329  4,373,104  531,856  11,551,315 

ส่วนงานบริการให้เช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  55,379  55,379     

- รายไดอ้ื่น 612  1,225  1,837     

 612  56,604  57,216  17,295  209,498 

ส่วนงานอื่น ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  145,429  12,312  157,741     

- รายไดอ้ื่น ๆ 174  45  219     

 145,603  12,357  157,960  4,976  251,680 

หัก  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (114,622)     

รวมรายได ้     4,473,658     

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       554,127   

หัก  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (114,651)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม       439,476   

         12,012,493 

หัก สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (553,073) 

สินทรัพยร์วม         11,459,420 

หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (6,773)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัย่อยในต่างประเทศ         (17,461)   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

415,242 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562         11,459,420 
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26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้หลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพ่ือป้องกนัความเส่ียง

บางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมและ

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ัน เทคนิคการ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

(พัน) 

อัตราถัวเฉล่ีย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ท่ีเหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) 

(พันบาท) 

มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 28,161 31.7866 4 - 183 (27,171) 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 1,434 31.8876 4 - 182 (1,420) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,002 30.2798 7 - 185 (673) 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 917 30.3042 51 - 186 (210) 

 
 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ัน เทคนิคการ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

(พัน) 

อัตราถัวเฉล่ีย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ท่ีเหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) 

(พันบาท) 

มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,767 31.1238 200 - 366 98 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,207 30.2875 87 - 155 869 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิด

ลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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26.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตสั้ญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือบริหาร

ความเส่ียงเกี่ยวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พัน 

 สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,883 

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 906 

 จ๊าต 1,406,400 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  2,428  

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ  474  

 จ๊าต  446,548  

หน่วย : พัน 

 หนี้สินเงินตราต่างประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 20,589 

 ยูโร 17 

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 4,759 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  3,106  

 ยูโร  4  

บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ  3,406  

27. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 

14 สิงหาคม 2563 
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