รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและเฉพาะกิ จการ
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของบริ ษ ทั
ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรั บ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้

การรับรู้รายได้
ตามที่ ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 15 วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
บริ ษทั บันทึกการขายตัว๋ ปุ๋ ยเป็ น “รายได้จากการขายตั้งพัก” • ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท และ
และจะจัดประเภทรายการเป็ น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”
ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของนโยบายดั งกล่ าวกั บ
เมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินจากลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้รายได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
จากการขายเมื่อบริ ษทั ส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ลูกค้า ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ ยงที่รายการขายที่บนั ทึกในระหว่างปี เป็ นรายการค้า • ประเมิ นการออกแบบการควบคุ มภายในและการนา
การควบคุ ม ภายในไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และทดสอบ
ที่ ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้น และการบันทึ กรายได้จากการขายไม่ถูก
ความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
งวด ณ วันสิ้นปี
กับการบันทึกรายได้ระหว่างปี และการรับรู ้รายได้ ณ
วันสิ้นงวด
• ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอี ยด
ของรายการขายกับเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง
• ทดสอบรายการขายที่ เกิ ด ขึ้ นช่ ว งใกล้ว นั สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มี การแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรั บ ผิดชอบของผู้บ ริ หารและผู้มี หน้ าที่ในการกากับ ดู แลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ น งานต่อเนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ย วกับ การดาเนิ น งานต่อเนื่ อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
ในงบการเงิ น หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดัง กล่ า วไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมิ นการน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มนูญ มนูสุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

4.1
5
6
7 และ 15

5,516,734,014
175,324,495
419,238,653
2,347,286,103
447,271
8,459,030,536

4,679,930,268
973,265,077
794,665,339
2,042,056,065
588,343
8,490,505,092

5,443,612,405
425,672,594
2,110,633,429
394,875
7,980,313,303

4,476,262,954
800,000,000
725,020,173
1,935,604,557
515,901
7,937,403,585

25.1.1
25.1.2
8
9
10
11
12

136,247,216
25,810,280
1,836,019,586
80,508,466
547,255,886
36,561,545
5,919,186
2,668,322,165
11,127,352,701

135,961,629
25,810,280
1,866,232,786
82,897,544
547,564,681
42,984,664
6,015,759
2,707,467,343
11,197,972,435

98,000,000
552,854,981
25,810,280
1,567,003,523
545,900,757
31,898,209
4,001,501
2,825,469,251
10,805,782,554

98,000,000
552,854,981
25,810,280
1,606,459,965
545,900,757
37,733,111
4,798,063
2,871,557,157
10,808,960,742

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

13

35,332,981

9,460,963

-

-

14 และ 15

728,569,005

898,215,444

662,790,665

820,827,047

5,424,023

7,073,625

2,556,382

4,186,295

125,993,206

218,913,530

123,279,777

214,486,678

12,293,544

19,289,415

7,762,812

13,286,008

28,161,951

31,606,804

14,907,782

15,591,627

935,774,710

1,184,559,781

811,297,418

1,068,377,655

ส่วนของหนี สิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

16

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี สิ นหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

17

หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

16

4,532,355

8,569,508

1,751,405

3,943,170

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

17

123,634,686

111,679,027

105,105,834

92,694,441

20,072,441

15,845,441

15,835,441

15,545,441

264,848,061

252,702,555

231,872,831

221,363,203

1,200,622,771

1,437,262,336

1,043,170,249

1,289,740,858

ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 584,716,118 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

21

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

23

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

7,984,498,731

7,820,018,186

7,876,625,606

7,633,233,185

(37,489,572)

(33,765,998)

9,832,995,858

9,672,238,887

93,734,072

88,471,212

9,926,729,930

9,760,710,099

9,762,612,305

9,519,219,884

11,127,352,701

11,197,972,435

10,805,782,554

10,808,960,742

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 584,714,068 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท ชําระครบแล้ว
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-

-

9,762,612,305
-

9,519,219,884
-

-

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

19

25.2.2

25.1.1
12

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

10,205,274,049
116,783,350
(7,989,679,684)
(46,669,951)
2,285,707,764
135,417,169
2,421,124,933
(350,609,524)
(328,618,806)
(36,208,779)
(715,437,109)

11,426,252,444
113,569,379
(8,488,272,555)
(51,557,522)
2,999,991,746
113,189,206
3,113,180,952
(303,479,163)
(319,191,850)
(46,416,819)
(9,676,153)
(678,763,985)

9,920,142,563 11,019,802,064
(7,769,859,204) (8,170,048,249)
2,150,283,359 2,849,753,815
166,753,820
129,811,063
2,317,037,179 2,979,564,878
(299,085,955)
(275,505,611)
(229,620,330)
(252,212,841)
(35,836,779)
(46,044,819)
(6,866,407)
(564,543,064)
(580,629,678)

1,705,687,824
(2,018,354)
285,587
1,703,955,057
(354,411,018)
1,349,544,039

2,434,416,967
(3,090,812)
285,136
2,431,611,291
(484,488,017)
1,947,123,274

2561

งบการเงินรวม

1,752,494,115
(564,347)
1,751,929,768
(342,758,955)
1,409,170,813

2,398,935,200
(1,425,086)
2,397,510,114
(471,949,695)
1,925,560,419

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
17
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
12
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก

บาท
หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2561

งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(3,723,574)

(35,094,193)

-

3,112,577

(7,261,904)

4,562,180

(7,454,823)

(622,515)
(1,233,512)
1,348,310,527

1,452,381
(40,903,716)
1,906,219,558

(912,436)
3,649,744
1,412,820,557

1,490,965
(5,963,858)
1,919,596,561

1,331,139,455
18,404,584
1,349,544,039

1,932,399,217
14,724,057
1,947,123,274

-

-

1,330,185,107
18,125,420
1,348,310,527

1,891,726,137
14,493,421
1,906,219,558

-

-

2.28
584,714,068

3.30
584,714,068

2.41
584,714,068

-

3.29
584,714,068

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560

ทุนทีออก

ส่ วนตํากว่า

และชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

1,754,142,204

(43,570,340)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ยังไม่ ได้ จดั สรร

ผลต่ างของอัตราแลกเปลียน

ทุนสํารอง

จากการแปลงค่ างบการเงิน

ตามกฎหมาย

ของบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ

175,414,835

7,764,282,874

84,390,351

(35,094,193)

-

-

(1,871,085,018)

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

24

-

-

-

-

-

-

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

9,651,597,768

1,926,820,330

-

ทีไม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม

(1,871,085,018)

24

รวม

ของบริษัทใหญ่

-

เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,328,195

ส่ วนได้เสีย

-

-

9,735,988,119
(1,871,085,018)

(10,412,560)

(10,412,560)

1,891,726,137

14,493,421

1,906,219,558

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 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

-

(1,169,428,136)

เงินปันผล

24

-

-

-

(1,169,428,136)

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

24

-

-

-

-

-

-

-

1,333,908,681

(3,723,574)

7,984,498,731
0

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

-

-

(1,169,428,136)

(12,862,560)

(12,862,560)

1,330,185,107

18,125,420

1,348,310,527

(37,489,572)

9,832,995,858

93,734,072

9,926,729,930

0

0

0

0

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนทีออก

ส่ วนตํากว่ า

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จดั สรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,584,721,642

9,470,708,341

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560
เงินปันผล

1,754,142,204
24

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(43,570,340)

175,414,835

-

-

-

(1,871,085,018)

(1,871,085,018)

-

-

-

1,919,596,561

1,919,596,561

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

7,633,233,185

9,519,219,884

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2561

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

7,633,233,185

9,519,219,884

เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

24

-

-

-

(1,169,428,136)

(1,169,428,136)

-

-

-

1,412,820,557

1,412,820,557

7,876,625,606

9,762,612,305

-0

-0

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
โอนกลับหนีสงสัยจะสูญ
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย - สิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ทียังไม่เกิดขึนจริ ง
รายได้เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนลดลง
สิ นค้าคงเหลือเพิมขึน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,703,955,057

2,431,611,291

1,751,929,768

2,397,510,114

(6,341,186)
(5,340,188)
225,129,654
1,775,261
436,331
(4,936,314)
3,618,340
27,413,593
(285,587)

(2,527,397)
6,646,777
174,926,443
1,864,816
44,463
(20,367,560)
(1,202,498)
368,810
7,296,250
(285,136)

(6,269,585)
(5,070,613)
194,472,133
(2,868,399)
24,736,385
-

(2,642,192)
6,377,202
162,199,435
(20,367,560)
(1,202,498)
362,039
5,890,260
-

3,417,402
(57,608,905)
1,506,356

7,188,035
(60,773,407)
1,232,613

2,763,053
(18,387,440)
(55,371,780)
301,175

6,506,153
(15,837,440)
(57,314,465)
388,108

1,892,739,814
378,872,894
(299,889,850)
141,072
96,573

2,546,023,500
27,595,824
(370,413,290)
(57,155)
(1,481,207)

1,886,234,697
303,112,696
(169,958,259)
121,026
796,562

2,481,869,156
29,321,452
(347,519,204)
(68,412)
(271,161)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนลดลง
หนีสิ นหมุนเวียนอืนลดลง
เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(146,520,920)
(9,162,355)
(19,341,228)
4,227,000
1,801,163,000
(441,530,738)
1,359,632,262

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รับดอกเบีย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

797,940,582
(721,022,842)
23,605,704
(400,000)
(221,995,724) (403,434,605)
8,521,616
4,693,774
(139,239)
(1,706,469)
59,819,273
60,524,730
644,146,508 (1,037,739,708)

(11,304,479)
(3,010,510)
(9,885,180)
1,091,821
2,178,559,324
(642,484,117)
1,536,075,207

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(150,868,491)
(5,004,670)
(13,286,008)
290,000
1,851,437,553
(429,043,390)
1,422,394,163

(22,772,103)
(7,581,294)
(7,800,860)
4,800,821
2,129,978,395
(631,345,944)
1,498,632,451

800,000,000
(700,000,000)
(333,770,844)
23,605,704
(400,000)
(162,778,413) (214,011,500)
5,991,194
4,159,495
18,387,440
15,837,440
57,191,639
57,427,390
718,791,860 (1,147,152,315)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายสําหรับ) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จ่ายชําระหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย - บริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

26,364,644
(1,342,314)
(7,995,415)
(7,137,332)
(4,204,738)
(3,654,593)
(1,506,356)
(1,232,613)
(301,175)
(388,108)
(1,169,330,659) (1,870,751,444) (1,169,330,659) (1,870,751,444)
(12,862,560)
(10,412,560)
(1,165,330,346) (1,890,876,263) (1,173,836,572) (1,874,794,145)

4.1

(1,644,678)
(19,380,760)
836,803,746 (1,411,921,524)
4,679,930,268 6,091,851,792
5,516,734,014 4,679,930,268
-

967,349,451
4,476,262,954
5,443,612,405
-

(1,523,314,009)
5,999,576,963
4,476,262,954

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

กำรดำเนินงำนและข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 การดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออกและ
ผูจ้ าหน่ ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษทั ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ ปอเรชั่น ถื อหุ ้น
ร้อยละ 43.92 และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 39.53
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1.2 การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ 205 อาคารเมโทร
ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจบริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
1.2.2 บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ 581
หมู่ 4 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุ ขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิจจัดจาหน่ายสารเคมีและบริ การผสมสารเคมี
1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสานักงาน
ตั้งอยู่ที่ Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนมาร์ บริ ษทั ประกอบธุ รกิจผลิต นาเข้าและจัดจาหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2.1 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิน” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายการเกี่ ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
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2.3 งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การรายงานและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น
สาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
2.4.1) ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคา
และค าศัพ ท์ การตี ความและการให้ แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ก ับ ผู ้ใช้ม าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้นไป ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 22
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2561
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ และการอ้างอิง
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้ซ่ ึ งมีการปรับปรุ ง
หรื อเพิ่มเติมข้อกาหนดและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สัญญาประกันภัย

2.4.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อง
มาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่ มบริ ษทั
และบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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2.5 งบการเงิ นรวมแสดงรายการบัญชี รวมของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อย โดยได้ต ัดรายการค้าและยอด
คงเหลือระหว่างกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ออกแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้

บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด
TCCC Myanmar Limited

3.

2561
สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99

2560
สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิ ม ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ ยนมือซึ่ งจะถึงกาหนดภายในสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี)
3.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วยเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน
1 ปี ซึ่งแสดงในราคาทุน
3.3 ลูกหนี้การค้า
ลู ก หนี้ ก ารค้า แสดงด้ว ยมู ล ค่า ตามใบแจ้ง หนี้ หัก ด้ว ยค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ ซึ่ ง ประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลื อ ซึ่ ง อาจะเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ณ วัน ที่ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น
การประมาณการดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี้
จานวนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเงินจากลูกหนี้การค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหว่างปี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุ นหรื อมู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่ มู ลค่ าใดจะต่ ากว่า ราคาทุ น
คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด ซึ่ ง
ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หากสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการตีราคาโดย
วิธีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสาคัญ
มู ลค่าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นราคาโดยประมาณที่ คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จ
ตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั บันทึกบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อเมื่อสิ นค้านั้นเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
(ถ้ามี)
3.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จทันที
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน โดยที่ ดินแสดงในราคา
ทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และอาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะมีการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า โดยพิจารณา
เปรี ยบเที ยบกับ มู ลค่ ายุติธรรมซึ่ งประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

การรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้สินทรัพย์มา จะถู กบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
และคิดค่าเสื่ อมราคา
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึ้นกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.8 สิ ทธิ การเช่า
สิ ทธิ การเช่าประกอบด้วย สิ ทธิ การเช่าที่ดินที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ ง
ซึ่งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ายของสิ ทธิ การเช่าที่ดิน ตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

48 ปี
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3.9 การด้อยค่า
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ทบทวนมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ซึ่ งในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ น ทรั พ ย์และค านวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ ส ะท้อ นถึ ง
การประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์
ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ที่ได้รับรู ้ใน
งวดก่อนเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ่ งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ และใบอนุ ญาต
ในการประกอบกิจการอื่นๆ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่ าตัดจ าหน่ ายค านวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตลอดอายุ การให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 - 10 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมาย
การค้าแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี
และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่ งจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั มี การทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุ กปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี )
โดยบริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระ เพื่ อประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรมส าหรั บ ค่าสิ ท ธิ ในการใช้
เครื่ อ งหมายการค้า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่ อง ความเห็ นเกี่ยวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยวิธี
คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
3.11 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บผลประโยชน์ พนักงาน เป็ นประมาณการหนี้ สิ นเกี่ ยวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
โดยประมาณการหนี้ สินดังกล่าวได้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
อันเป็ นประมาณการจากมู ลค่ าปั จจุ บ ันของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ ที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายใน
อนาคตโดยคานวณบนพื้นฐานของเงิ นเดื อนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
อายุงาน อัตราคิดลด และอัตราการเพิม่ ขึ้นของผลตอบแทน
ต้นทุนบริ การในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เมื่ อ มี การแก้ไขโครงการเกิ ดขึ้ น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทพิ จารณาโดยใช้ดุ ลยพิ นิ จว่าภาระผู กพัน
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติข้ ึนตามข้อกาหนดที่ร่างไว้
3.12 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
3.12.1 รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิ ดรายการ ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ
และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น
กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.12.2 กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริ หาร
ความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ก าไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาซึ่ งใช้เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และ
หนี้สินรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตั้งพักไว้และ
ตัดจาหน่ายตลอดอายุของสัญญาโดยแสดงเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การเสร็ จแล้ว
ดอกเบี้ยรับและค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
รายได้อื่นรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ค่าเช่ าที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาเช่ าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ น
เจ้าของสิ นทรัพ ย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถื อเป็ นสั ญญาเช่ าการเงิ น กลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ัท
บันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่ าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวน
เงิ นขั้นต่ าที่ จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่ า
ค านวณโดยวิธี เส้ นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรั พย์ ดอกเบี้ ยหรื อค่ าใช้จ่ายทาง
การเงินคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.15 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
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3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจานวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
3.16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คือ จานวนภาษี เงิ นได้ที่ตอ้ งชาระโดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีสาหรับงวด กาไรทางภาษีแตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เนื่ องจากกาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอื่นๆ
และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดปั จจุบนั คานวณโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรื อคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีที่กาหนดในประเทศนั้นๆ ในการคานวณค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรั บรู ้ ผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างมู ลค่ าทางบัญชี ของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นในงบการเงิ นกับมู ลค่าของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ ใช้ในการคานวณ
กาไรทางภาษี (ฐานภาษี ) ซึ่ งโดยปกติแล้วจะรับรู ้ หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บ
ผลแตกต่ างชั่ วคราวทุ กรายการ และรั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้ รอการตัดบัญ ชี ส าหรั บ
ผลแตกต่ างชั่วคราวเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่าก าไรทางภาษี จะมี จานวนเพี ยงพอ
ที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี ลงเมื่ อเห็ นว่าไม่ น่ าจะมี ความเป็ นไปได้อีกต่ อไปว่ากิ จการจะมี
ก าไรทางภาษี เพี ยงพอที่ จะน าสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ ังหมดหรื อบางส่ วน
มาใช้ประโยชน์ ได้ ทั้งนี้ สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ ปรั บลดลงนั้น กลุ่ มบริ ษ ัท
และบริ ษทั จะกลับรายการให้เท่ากับจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตรา
ภาษีที่คาดว่าจะใช้ในงวดที่สินทรัพย์จะมีการรับรู ้ หรื อหนี้ สินจะมีการจ่ายชาระโดยใช้อตั รา
ภาษี ที่ มี ผลบังคับใช้อยู่หรื ออัตราที่ คาดได้ค่ อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหักกลบกับรายการ
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายในการ
นาสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะชาระ
หนี้ สิ นและสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บ ันดังกล่ าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรั บคื น
สิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
3.17 กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ท ธิ สาหรับ ปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนใช้จานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชาระแล้ว
3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธรรมเป็ นราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์ หรื อจะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สิ นในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมิ นมู ลค่า ในการประมาณมู ลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สิ นรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทพิ จารณาถึ งลักษณะของสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินใช้เกณฑ์ตามที่กล่าว
ยกเว้นรายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) และการวัด
มูลค่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่ มูลค่ายุติธรรม เช่ น มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุ ง 2560)
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นอกจากนี้ การวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมได้จดั ล าดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตามล าดับขั้นของข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้ และตามล าดับความส าคัญของข้อมู ลที่ ใช้วดั มู ลค่ า
ยุติธรรม ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
3.19 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดท างบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สิน การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของ
งวดบัญชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์
ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
4.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,088,186
992,406
2,291,919,733 2,075,876,146
3,724,079
3,059,700

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เช็คในมือ
เงินฝากประจาธนาคารที่ถึงกาหนดภายใน 3 เดือน
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.50 ต่อปี )
3,220,002,016
5,516,734,014

2,600,002,016
4,679,930,268

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
641,365
574,298
2,221,978,524 1,872,938,940
990,500
2,747,700
3,220,002,016
5,443,612,405

2,600,002,016
4,476,262,954
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4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดมีดงั ต่อไปนี้
รายการซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ยกมา
บวก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
หัก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ยกไป

งบกำรเงินรวม
2561
2560
33,785,219
9,770,883
203,573,472 436,037,875
(2,308,660) (8,588,934)
(221,995,724) (403,434,605)
13,054,307
33,785,219

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )
ยอดยกมา
บวก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่าย
ยอดยกไป

5.

15,643,133
2,308,660
(7,995,415)
9,956,378

14,191,531
8,588,934
(7,137,332)
15,643,133

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
18,077,294
9,767,867
158,138,486 227,921,946
(383,060) (5,601,019)
(162,778,413) (214,011,500)
13,054,307
18,077,294

8,129,465
383,060
(4,204,738)
4,307,787

6,183,039
5,601,019
(3,654,593)
8,129,465

เงินลงทุนชั่ วครำว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
วันครบกำหนดชำระ
2561
2560
เงินลงทุนชัว่ คราว

ครบกาหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
วันครบกำหนดชำระ
2561
2560

เงินลงทุนชัว่ คราว

ครบกาหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
2561
2560

1 - 1.53

1 - 1.50

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
2561
2560

-

1.38

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

175,324,495

973,265,077

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-

800,000,000
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6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
6.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองจ่ายสาหรับการประกวด

งบกำรเงินรวม
2561
2560
345,204,938 713,539,372
11,147,592
25,913,477
47,161,160
45,838,674
5,970,000
8,506,384
471,516
867,432
9,283,447
419,238,653 794,665,339

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
359,562,438 649,555,897
12,469,832 26,861,225
38,703,003 40,175,053
5,570,024
7,734,998
83,850
693,000
9,283,447
425,672,594 725,020,173

6.2 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

จานวนรายของลูกหนี้การค้า
บริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกาหนด
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า หรื อถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนด
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า หรื อถึง 3 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
349
421

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
135
152

335,514,814

700,552,915

277,643,779

638,068,392

13,704,851
144,000
24,647,107
374,010,772

19,668,029
252,700
70,000
28,176,890
748,720,534

12,880,620
23,718,513
314,242,912

18,252,745
27,516,551
683,837,688

134,966

100,824

62,875,318

-

10,456,414
134,966
100,824
73,331,732
374,145,738 748,821,358 387,574,644 683,837,688
(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.

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
799,825,990 908,531,701
งานระหว่างทา
47,576,954
27,276,371
วัตถุดิบ
1,233,957,109 844,602,724
วัสดุสิ้นเปลือง
65,509,855
65,566,391
สิ นค้าระหว่างทาง
202,583,378 203,586,249
2,349,453,286 2,049,563,436
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(2,167,183)
(7,507,371)
2,347,286,103 2,042,056,065

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
606,891,684
828,752,677
23,901,807
24,633,249
1,231,289,184
839,008,501
54,711,439
56,545,989
196,006,498
193,901,937
2,112,800,612 1,942,842,353
(2,167,183)
(7,237,796)
2,110,633,429 1,935,604,557

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีจานวน 7,994.75 ล้านบาท และ 8,481.62 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงิ นเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีจานวน 7,774.93 ล้านบาท และ 8,163.67 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ต้นทุ นสิ นค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่บนั ทึ กเป็ นต้นทุ น
ขายในงบการเงินรวมได้รวม(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อจานวน (5.34) ล้าน
บาท และ 6.65 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิ จการได้รวม(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อจานวน (5.07) ล้านบาท และ
6.38 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินรวมได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพันจาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสั่งจ่ายสิ นค้า (“ตัว๋ ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ออกให้แก่ลูกค้าจานวน 254.83 ล้านบาท และ 202.62 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพัน
จากการที่บริ ษทั ต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถ้ ื อตัว๋ ปุ๋ ยของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ลูกค้าจานวน 240.15 ล้านบาท
และ 202.62 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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8.

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
รำคำทุน :
ที่ดิน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

29,212,697
(3,402,417)
25,810,280

มูลค่ ำยุตธิ รรม

89,590,250

เพิม่ ขึน้

ลดลง

-

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
29,212,697
(3,402,417)
25,810,280
89,590,250
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

รำคำทุน :
ที่ดิน
อาคาร
รวมราคาทุน

32,050,840
6,477,445
38,528,285

400,000
400,000

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :
อาคาร
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

(6,477,444)
(6,477,444)

-

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

(3,402,417)
28,648,424

-

มูลค่ ำยุตธิ รรม

83,384,593

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

ลดลง

(3,238,143)
(6,477,445)
(9,715,588)

6,477,444
6,477,444
-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
29,212,697
29,212,697

(3,402,417)
25,810,280
89,590,250

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั จานวน 25.81 ล้านบาท เป็ น
ที่ดินซึ่งได้รับโอนจากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ และจากการซื้ อ
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9.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

รำคำทุน :
ที่ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
77,884,837
อาคาร
1,915,568,913
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2,139,831,420
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน 360,176,943
ยานพาหนะ
177,951,985
รวมราคาทุน
4,964,763,974

เพิม่ ขึน้

68,238
17,840,897
14,787,213
8,442,561
41,138,909

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
(72,178,143) (1,863,170)
อาคาร
(1,365,107,341) (55,430,313)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,594,079,014) (112,236,870)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน (225,665,426) (37,934,266)
ยานพาหนะ
(116,614,421) (17,665,035)
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
(3,373,644,345) (225,129,654)
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องจักรระหว่างทาง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

270,504,360
4,608,797
1,866,232,786

143,439,060
18,995,503

ลดลง

โอนเข้ ำ/
(ออก)

(137,176) 81,614,458
(4,573,437) (17,221,836)
(34,749,799) 245,252,639
(2,269,451) 54,626,697
(13,147,084)
6,606,539
(54,876,947) 370,878,497

3,458
4,432,186
34,230,400
1,615,254
10,293,220
50,574,518

-

(2,887,688) (347,287,653)
(13,525) (23,590,844)

ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

293,349,876
(54,979) 159,375,378
(1,053,255) 1,892,720,385
(121,627) 2,368,053,530
(110,975) 427,210,427
(9,918) 179,844,083
(1,350,754) 5,320,553,679

1,391
(74,036,464)
23,025 (1,416,082,443)
11,038 (1,672,074,446)
16,392 (261,968,046)
655 (123,985,581)
52,501 (3,548,146,980)

(155,192)
69

63,612,887
1,836,019,586
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งบกำรเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
รำคำทุน :
ที่ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
81,198,424
อาคาร
1,748,894,735
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1,955,641,187
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน 276,465,223
ยานพาหนะ
168,880,776
รวมราคาทุน
4,524,430,221

เพิม่ ขึน้

14,093,103
15,755,711
21,706,089
51,554,903

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
(75,182,186) (1,200,521)
อาคาร
(1,316,105,652) (50,714,546)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,557,011,136) (85,245,893)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน (220,401,206) (19,712,429)
ยานพาหนะ
(111,333,075) (18,053,054)
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
(3,280,033,255) (174,926,443)
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องจักรระหว่างทาง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

370,423,103
1,295,036
1,616,115,105

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
มูลค่ำตำมบัญชี (ก่อนหักค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม) ของที่ดนิ
อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมเต็มจำนวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

377,320,186
7,162,786

ลดลง

โอนเข้ ำ/
(ออก)

(4,663,587)
1,350,000
(1,830,433) 175,370,557
(50,025,147) 220,122,277
(14,747,851) 83,010,645
(13,507,316)
872,436
(84,774,334) 480,725,915

4,204,564
1,683,700
48,178,015
14,438,301
12,771,708
81,276,288

-

(477,238,929)
(362,039) (3,486,986)

ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

293,349,876
77,884,837
(6,865,946) 1,915,568,913
2,139,831,420
(306,785) 360,176,943
177,951,985
(7,172,731) 4,964,763,974

(72,178,143)
29,157 (1,365,107,341)
(1,594,079,014)
9,908 (225,665,426)
(116,614,421)
39,065 (3,373,644,345)

-

270,504,360
4,608,797
1,866,232,786

225,129,654
174,926,443

2,736,536,281
2,340,544,901
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
รำคำทุน :
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องจักรระหว่างทาง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

271,793,489
69,721,861
1,564,045,648
2,033,467,492
340,897,166
135,095,513
4,415,021,169

เพิม่ ขึน้

ลดลง

271,793,489
57,797,645
127,519,506
(4,558,878) 17,035,175 1,576,521,945
13,783,819 (34,504,437) 196,997,243 2,209,744,117
5,623,369 (1,367,124) 35,869,766
381,023,177
3,573,500 (8,124,500)
5,350,000
135,894,513
22,980,688 (48,554,939) 313,049,829 4,702,496,747

(65,503,221)
(798,092)
(1,180,266,651) (43,666,594) 4,432,186
(1,502,652,895) (105,534,866) 33,985,043
(214,160,567) (31,171,372) 1,346,590
(87,140,116) (13,301,209) 5,668,325
(3,049,723,450) (194,472,133) 45,432,144

236,553,450
4,608,796
1,606,459,965

โอนเข้ ำ/
(ออก)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

116,425,510
18,732,288

-

-

(66,301,313)
(1,219,501,059)
(1,574,202,718)
(243,985,349)
(94,773,000)
(3,198,763,439)

(289,708,745)
(23,341,084)

63,270,215
1,567,003,523
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รำคำทุน :
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

271,793,489
73,035,449
1,551,385,750
1,853,201,386
263,533,016
118,242,852
4,131,191,942

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

(69,011,983)
(695,802) 4,204,564
(1,135,921,399) (46,028,952) 1,683,700
(1,467,220,538) (83,439,084) 48,006,727
(208,862,193) (18,873,215) 13,574,841
(75,646,371) (13,162,382) 1,668,637
(2,956,662,484) (162,199,435) 69,138,469

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องจักรระหว่างทาง
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

368,231,996
1,295,036
1,544,056,490

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
มูลค่ำตำมบัญชี (ก่ อนหักค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม) ของที่ดนิ
อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมเต็มจำนวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

โอนเข้ ำ/
(ออก)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

271,793,489
(4,663,588)
1,350,000
69,721,861
(1,830,433) 14,490,331 1,564,045,648
12,877,340 (49,853,855) 217,242,621 2,033,467,492
9,373,175 (13,882,076) 81,873,051
340,897,166
18,718,174 (1,865,513)
135,095,513
40,968,689 (72,095,465) 314,956,003 4,415,021,169

179,790,470
7,162,786

-

(311,469,016)
(362,039) (3,486,987)

(65,503,221)
(1,180,266,651)
(1,502,652,895)
(214,160,567)
(87,140,116)
(3,049,723,450)
236,553,450
4,608,796
1,606,459,965
194,472,133
162,199,435

2,441,608,871
2,106,472,727

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ได้นาที่ ดิน ส่ วนปรั บ ปรุ งที่ ดิน อาคารและส่ วนปรั บ ปรุ ง
อาคาร จานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวม
จานวน 495.56 ล้านบาท และ 524.00 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 27.3)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ถูกค้ าประกัน
เป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวม 21.56 ล้านบาท
และ 24.62 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 27.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
ซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์สานักงาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
32,102,166
28,637,591
(15,477,843) (10,184,215)
16,624,323
18,453,376

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
16,272,726
15,889,666
(8,885,956)
(6,191,135)
7,386,770
9,698,531

10. สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ การเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ผลแตกต่ ำงจำก ยอดคงเหลือ
กำรแปลงค่ ำ
ณ วันที่
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม
ของเงินลงทุน
2561
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ

รำคำทุน :
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
รวมราคาทุน

84,901,907
84,901,907

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม :
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิกำรเช่ ำ

(2,004,363) (1,775,261)
(2,004,363) (1,775,261)
82,897,544

-

(632,951)
(632,951)

84,268,956
84,268,956

19,134
19,134

(3,760,490)
(3,760,490)
80,508,466
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ผลแตกต่ ำงจำก ยอดคงเหลือ
กำรแปลงค่ ำ
ณ วันที่
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม
ของเงินลงทุน
2560
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ

รำคำทุน :
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
รวมราคาทุน

93,586,539
93,586,539

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม :
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิกำรเช่ ำ

(242,494) (1,864,816)
(242,494) (1,864,816)
93,344,045

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

-

(8,684,632)
(8,684,632)

84,901,907
84,901,907

102,947
102,947

(2,004,363)
(2,004,363)
82,897,544
1,775,261
1,864,816

ณ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น กั บ บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง
ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นสถานที่ต้ งั ในการดาเนิ นงาน ซึ่ งการเช่ า
ที่ดินดังกล่าวมีราคารวมทั้งสิ้ น 2.62 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท สิ ทธิ การเช่ าดังกล่าว
หมดอายุวนั ที่ 4 มิถุนายน 2607
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11. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิ การใช้ซอฟแวร์- สุ ทธิ

545,900,757
1,663,924
547,564,681

เพิม่ ขึน้

139,239
139,239

รวม

ค่ ำตัดจำหน่ ำย ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ
545,900,757
1,803,163
(436,331)
(11,703)
547,703,920
(436,331)
(11,703)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

545,900,757
1,355,129
547,255,886

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิ การใช้ซอฟแวร์- สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

545,900,757
545,900,757

1,706,469
1,706,469

รวม

ค่ ำตัดจำหน่ ำย ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ
545,900,757
1,706,469
(44,463)
1,918
547,607,226
(44,463)
1,918

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

545,900,757
1,663,924
547,564,681
436,331
44,463

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
545,900,757
545,900,757

เพิม่ ขึน้

รวม

-

545,900,757
545,900,757

ค่ำตัดจำหน่ ำย

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
545,900,757
545,900,757
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
545,900,757
545,900,757

เพิม่ ขึน้

รวม

-

545,900,757
545,900,757

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

ค่ำตัดจำหน่ ำย

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
545,900,757
545,900,757
-

บริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นอิ สระ เพื่ อประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรมส าหรั บค่ าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ดังกล่ าวข้างต้นเพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ลงวันที่
30 เมษายน 2547 เรื่ อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และวันที่ 8 มกราคม 2561 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธี Relief from Royalty Method และวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยวิธีคานวณ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตามลาดับ มีมูลค่ายุติธรรมสู งกว่าราคา
ตามบัญชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดขายที่ เกิ ดจากเครื่ องหมายการค้านี้ คิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริ ษทั ตามลาดับ
12. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะนามาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต่อเมื่อภาษีเงินได้น้ นั
สามารถนามาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึ่ งถื อเป็ นภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกัน
รายละเอี ยดของการหักกลบลบกันที่ แสดงผลลัพธ์ อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
36,561,545 42,984,664
116,608,579 116,608,579

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
31,898,209 37,733,111
109,180,151 109,180,151
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์รอรับรู ้จากการประหยัดพลังงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
7,056,397
1,501,474
8,648,764
680,483
23,536,487
1,561,059
42,984,664

(1,268,237)
(1,068,037)
(4,488,083)
2,584,812
(1,561,059)
(5,800,604)

(622,515)
(622,515)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
5,788,160
433,437
4,160,681
680,483
25,498,784
36,561,545

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7,428,428
109,180,151
116,608,579

-

-

7,428,428
109,180,151
116,608,579

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์รอรับรู ้จากการประหยัดพลังงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
7,561,877
172,118
8,914,436
680,483
23,698,922
41,027,836

รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

(505,480)
1,329,356
(265,672)
(1,614,816)
1,561,059
504,447

1,452,381
1,452,381

7,428,428
109,180,151
116,608,579

-

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
7,056,397
1,501,474
8,648,764
680,483
23,536,487
1,561,059
42,984,664

7,428,428
109,180,151
116,608,579

- 27 -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์รอรับรู ้จากการประหยัดพลังงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(912,436)
(912,436)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
5,602,441
433,437
4,160,681
680,483
21,021,167
31,898,209

-

-

109,180,151
109,180,151

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
7,384,797
172,118
8,914,436
680,483
18,527,074
35,678,908

รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

(528,439)
1,275,441
(265,672)
(1,479,151)
1,561,059
563,238

1,490,965
1,490,965

109,180,151
109,180,151

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
6,856,358
1,447,559
8,648,764
680,483
18,538,888
1,561,059
37,733,111

รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

109,180,151
109,180,151

(1,253,917)
(1,014,122)
(4,488,083)
3,394,715
(1,561,059)
(4,922,466)

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์รอรับรู ้จากการประหยัดพลังงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
6,856,358
1,447,559
8,648,764
680,483
18,538,888
1,561,059
37,733,111
109,180,151
109,180,151

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20
ในการคานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทย่อยในต่ างประเทศใช้อตั ราภาษี ที่ ก าหนดใน
ประเทศนั้นๆ ในการคานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- 28 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกาไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

348,610,414

484,992,464

337,836,489

472,512,933

5,800,604
354,411,018

(504,447)
484,488,017

4,922,466
342,758,955

(563,238)
471,949,695

(622,515)

1,452,381

(912,436)

1,490,965

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกาไรทางบัญชีได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาหรับรายการที่ไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผล
แตกต่างที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและกลับรายการ
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

อัตราภาษีที่แท้จริ ง

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

1,703,955,057
340,791,011

2,431,611,291
486,322,258

1,751,929,768
350,385,954

2,397,510,114
479,502,023

13,620,007

(1,834,241)

(7,626,999)

(7,552,328)

354,411,018

484,488,017

342,758,955

471,949,695

(5,800,604)
348,610,414

504,447
484,992,464

(4,922,466)
337,836,489

563,238
472,512,933

อัตราร้อยละ
20.46

อัตราร้อยละ
19.95

อัตราร้อยละ
19.28

อัตราร้อยละ
19.71
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13. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

งบกำรเงินรวม
2561
2560
35,332,981
9,460,963

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งได้ท าสั ญญาเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ไว้ก ับ สถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการค้ า
ประกันโดยการจดจานองที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)
รายได้จากการขายตั้งพัก
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)

งบกำรเงินรวม
2561
2560
253,037,189
361,321,815
64,255,653
95,783,354
2,279,637
2,210,236
154,169,680
236,277,975

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
228,043,094
334,200,284
63,184,451
94,732,383
2,279,637
2,210,236
129,132,344
187,062,080

149,164,981

72,027,008

149,163,125

72,027,008

105,661,865
728,569,005

130,595,056
898,215,444

90,988,014
662,790,665

130,595,056
820,827,047

15. รำยได้ จำกกำรขำยตั้งพักและเงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
รายได้จากการขายตั้งพักและเงิ นรับล่วงหน้าจากลู กค้าเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ที่ตอ้ งส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสั่งจ่ายสิ นค้า (“ตัว๋ ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งที่ออกให้แก่ลูกค้า
โดยรายได้จากการขายตั้งพักเป็ นการออกตัว๋ ปุ๋ ยให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ยและยังไม่ได้รับ
ชาระเงินค่าปุ๋ ยตามตัว๋ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้บนั ทึกเงินค้างรับและค้างส่ งปุ๋ ยสาหรับตัว๋ ปุ๋ ยนี้
รวมอยู่ในลู กหนี้ การค้าในจานวนเดี ยวกัน อย่างไรก็ ตาม ในการปฏิ บ ตั ิ ทางธุ รกิ จการค้า ลู กค้าอาจยกเลิ ก
ตัว๋ ปุ๋ ยค้างส่ งที่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิ นได้ แต่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งไม่สามารถขอยกเลิ กตัว๋ ปุ๋ ยค้างส่ ง
ดังกล่าว
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ทั้ง นี้ สิ น ค้าคงเหลื อ ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ
2560 ได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพันจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งออกตัว๋ ปุ๋ ยให้ลูกค้าแล้วหรื อ
ได้รับชาระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่งบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น “รายได้จากการขายตั้งพัก” และ “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ตามลาดับ
ภาระผูกพันดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
รายได้จากการขายตั้งพัก (ดูหมายเหตุขอ้ 14)

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
149,164,981 72,027,008 149,163,125 72,027,008
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. หนีส้ ิ นภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย

ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

2561
5,800,968
4,718,941
10,519,909
(563,531)
9,956,378

2560
7,695,509
8,983,935
16,679,444
(1,036,311)
15,643,133

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หน่ วย : บำท
มูลค่ ำปัจจุบันของ
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย
2561
2560
5,424,023
7,073,625
4,532,355
8,569,508
9,956,378
15,643,133
9,956,378
15,643,133
2561

2560

5,424,023
4,532,355
9,956,378

7,073,625
8,569,508
15,643,133
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย

ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

2561
2,710,940
1,821,315
4,532,255
(224,468)
4,307,787

2560
4,484,117
4,118,133
8,602,250
(472,785)
8,129,465

หน่ วย : บำท
มูลค่ ำปัจจุบันของ
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย
2561
2560
2,556,382
4,186,295
1,751,405
3,943,170
4,307,787
8,129,465
4,307,787
8,129,465
2561

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

2,556,382
1,751,405
4,307,787

2560
4,186,295
3,943,170
8,129,465

17. ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ่ งจัดเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
งบกำรเงินรวม
2561
2560
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

12,293,544

19,289,415

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

7,762,812

13,286,008

123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441
135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449
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จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน
เมื่อเกษียณอายุดงั กล่าวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
24,557,628 4,193,315 22,567,589 3,545,001
2,855,965 3,102,935 2,168,796 2,345,259
(3,112,577) 7,261,904 (4,562,180) 7,454,823
24,301,016 14,558,154 20,174,205 13,345,083

การเปลี่ ยนแปลงในประมาณการหนี้ สิ นส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานยกมา 130,968,442 126,295,468 105,980,449 100,436,226
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
24,557,628 4,193,315 22,567,589
3,545,001
ต้นทุนดอกเบี้ย
2,855,965 3,102,935
2,168,796
2,345,259
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(3,112,577) 7,261,904 (4,562,180) 7,454,823
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(19,341,228) (9,885,180) (13,286,008) (7,800,860)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานยกไป 135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญที่ ใช้ในการคานวณประมาณการ
หนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
ราคาทองคาต่อหนึ่งบาท
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(ร้ อยละต่อปี )
(ร้ อยละต่อปี )
2.75
2.93
0-6
0-6
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
0-6
0-5
19,500
19,900
3
3
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

8.55
(7.63)

7.43
(6.61)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

8.58
(7.22)

7.46
(6.25)

อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(7.14)
9.16

(6.18)
7.97

อัตราเพิม่ ขึ้นของราคาทองคา
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(7.81)
7.90

(6.78)
6.86

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป
ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุ ด 400 วันสุ ดท้าย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณา
โดยใช้ดุลยพินิจว่าการแก้ไขโครงการเกิดขึ้นและรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสภานิติบญั ญัติ
แห่ งชาติ มี ม ติ ผ่ านพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงานฉบั บ ใหม่ ทั้ งนี้ บริ ษั ท ได้ บ ั น ทึ ก ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวโดยรั บรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 10.88 ล้านบาท ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว
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18. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสารองเลี้ ยงชี พสาหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดื อนของพนักงานส่ วนหนึ่ ง
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่ งและได้จดทะเบี ยนกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พ.ศ. 2530)
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงิ นส่ วนที่ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุ น
สารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงิ นรวมมีจานวน 16.11 ล้านบาท และ 16.03 ล้านบาท
ตามลาดับ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงิ นส่ วนที่ บริ ษ ทั จ่ายสมทบเข้ากองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ
ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบเฉพาะกิจการมีจานวน 13.19 ล้านบาท และ 12.87 ล้านบาท ตามลาดับ
19. รำยได้ อื่น
รายได้อื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ดอกเบี้ยรับ
57,608,905
60,773,408
ค่าเช่ารับ
6,242,138
6,397,434
เงินปันผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
20,367,959
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,936,314
6,541,487
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 41,014,040
อื่นๆ
25,615,772
19,108,918
135,417,169 113,189,206

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
55,371,780
57,314,465
19,467,115
19,284,561
18,387,440
15,837,440
20,367,959
2,868,399
1,202,099
44,400,751
26,258,335
15,804,539
166,753,820 129,811,063
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20. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรู ปและงานระหว่างทา 88,135,552 (118,533,738)
ค่าสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ซ้ือ
327,183,362 302,780,378
วัตถุดิบที่ใช้ไป
6,860,255,935 7,422,955,398
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
513,335,315 581,828,264
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
227,341,246 176,835,722
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(5,340,188)
6,646,777
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
(6,341,186) (2,527,397)

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
222,592,434 (103,557,681)
6,855,974,668 7,400,357,356
426,793,276 514,086,991
194,472,133 162,199,435
(5,070,613)
6,377,202
(6,259,585) (2,642,192)

21. ส่ วนต่ำกว่ ำมูลค่ ำหุ้นสำมัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
(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. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
บริ ษทั มิได้ใช้อตั ราส่ วนทางการเงินใดๆ เพื่อรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มีระดับทุนเพียงพอสาหรับ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั เท่านั้น
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23. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้จะนามาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
24. เงินปันผล
เมื่ อวันที่ 29 มี นาคม 2561 ที่ ประชุ มผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัทมี มติ ให้ จ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญ
ในอัตราหุ ้นละ 2.00 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 1,169.43 ล้านบาท โดยถื อเป็ นการจัดสรรกาไร
ของปี 2560 เงิ นปั นผลนี้ ได้จ่ายแล้วในเดือนเมษายน 2561
เมื่ อวันที่ 29 มี นาคม 2560 ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทมี มติ ให้ จ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญ
ในอัตราหุ ้นละ 3.20 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 1,871.09 ล้านบาท โดยถื อเป็ นการจัดสรรกาไรของปี
2559 ในส่ วนที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน เงินปั นผลนี้ ได้จ่ายแล้ว
ในเดือนเมษายน 2560
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ย่อยได้มีม ติอนุ ม ตั ิใ ห้จ่า ยเงิ นปั นผลสาหรับ ปี 2560 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด

วันทีป่ ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นสำมัญ
30 มี.ค 2561
30 มี.ค 2561

หน่ วย : พันบำท
เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ำยแก่
จำนวนเงิน
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
รวม
(บำท)
บริษัทใหญ่
อำนำจควบคุม
2.10
13,387
12,863
26,250
10.00
5,000
5,000
18,387
12,863
31,250

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น สามัญ
ของบริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด

วันทีป่ ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นสำมัญ
11 เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2560

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ำยแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
(บำท)
บริษัทใหญ่
อำนำจควบคุม
1.70
10,837
10,413
10.00
5,000
15,837
10,413

หน่ วย : พันบำท
จำนวนเงิน
รวม
21,250
5,000
26,250
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25. รำยกำรกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี้
25.1 เงินลงทุน
25.1.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย : บำท
ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจกำร

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จากัด บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า

เงินลงทุน
ลักษณะ ทุนชำระแล้ ว สั ดส่ วน วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย เงินปันผลรับ
ควำมสั มพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

98,000,000 136,247,216

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจกำร

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จากัด บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า

หน่ วย : บำท
เงินลงทุน
ลักษณะ ทุนชำระแล้ ว สั ดส่ วน วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย เงินปันผลรับ
ควำมสั มพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

98,000,000 135,961,629

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
285,587
285,136

-
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25.1.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจกำร

ลักษณะ
ควำมสั มพันธ์

หน่ วย : พันบำท
วิธีรำคำทุน

ทุนชำระแล้ ว
2561

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี บริ ษทั ย่อย 125,000
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด
บริ การบรรจุและ
ผสมเคมีเกษตร
บริ ษทั ย่อย 50,000
TCCC Myanmar Limited
ผลิต นาเข้าและจาหน่ายปุ๋ ย บริ ษทั ย่อย 439,106

สั ดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
(โดยทำงตรงและทำงอ้ อม)
2560
2561
2560
2561

2560

125,000

51.00

51.00

63,750

63,750

50,000
439,106

99.99
99.99

99.99
99.99

49,999
439,106
552,855

49,999
439,106
552,855

25.2 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25.2.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร/ชื่ อบริ ษัท
ลูกหนี้กำรค้ ำ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่

TCCC Myanmar Limited

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด

TCCC Myanmar Limited

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่
เจ้ ำหนี้อื่น
บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

ควำมสั มพันธ์

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

134,966
-

100,824
-

73,331,732

-

134,966

100,824

73,331,732

-

-

-

552,010
86,567
711,637

880,641
104,328
-

-

-

1,350,214

984,969

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

6,523,205

6,569,686

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

216,729

216,729

-

-

198,539

198,539

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

TCCC Myanmar Limited

บริ ษทั ย่อย

-

-

17,186

-
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25.2.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร/ชื่ อบริษัท

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

ควำมสั มพันธ์

งบกำรเงินรวม
2561
2560

รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

TCCC Myanmar Limited

บริ ษทั ย่อย

7,895,169
-

9,195,702
-

252,876,594

-

7,895,169

9,195,702

252,876,594

-

-

-

14,318,447
69,788
2,938,308

13,978,060
90,249
-

-

-

17,326,543

14,068,309

-

-

13,387,500
4,999,940
18,387,440

10,837,500
4,999,940
15,837,440

รำยได้ อื่น
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด

TCCC Myanmar Limited

รำยได้ เงินปันผล
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด

ค่ ำซื้อ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

12,948,760

13,869,767

-

4,601,000

-

-

ค่ ำซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2,432,600

2,442,600

2,226,600

2,226,600

กรรมการ

36,208,779

46,416,819

35,836,779

46,044,819

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร

-

4,601,000

การซื้ อและการขายกับบริ ษ ทั ย่อยและกลุ่ ม โซจิ ทสึ คอร์ ปอเรชั่น ราคาและเงื่ อนไขเป็ นไปตามที่
ตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายโดยอิงตามราคาตลาด
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26. สั ญญำทีส่ ำคัญ
26.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มีสัญญาการช่ วยเหลื อทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศญี่ปุ่น โดยบริ ษทั จะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนี ยมประจาปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี
และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อสัญญา ทั้งนี้
จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
26.2 สัญญาที่ปรึ กษาด้านประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริ ษ ัท ได้ท าสั ญ ญา Energy Performance Contract (EPC) กับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ งโดยบริ ษ ัท จะได้ รั บ
คาปรึ กษาในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ที่ปรึ กษาเป็ นรายเดื อนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็ นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ในแต่ละเดือน ซึ่ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่ มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้ าความร้อนร่ วมแล้วเสร็ จและ
จะจ่ายบางส่ วนของมูลค่าที่ประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
27.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวนเงิน
37.29 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 จานวน 0.01 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเที ยบเท่า 0.34 ล้านบาท) และ 0.31 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
(หรื อเทียบเท่า 10.21 ล้านบาท) ตามลาดับ
27.2 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยได้เช่ าอาคารส านัก งาน คลังสิ นค้า ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สานักงานตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ซึ่ งเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
39,520,048
39,808,755
25,165,112
26,706,206
64,685,160
66,514,961

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
29,975,693
33,534,420
25,049,612
23,712,458
55,025,305
57,246,878

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ดาเนินงานในงบการเงินรวมจานวน 57.71 ล้านบาท และ 46.56 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จานวน 41.57 ล้านบาท และ 42.33 ล้านบาท ตามลาดับ
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27.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงิ นกู้ยืมระยะสั้น รวมถึ งเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนังสื อค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสิ นเชื่อคงเหลือที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ ประกอบด้วย

วงเงินสิ นเชื่อ*

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสื อค้าประกัน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
สกุลเงิน
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บาท
11,627.23 11,267.39
ดอลลาร์สหรัฐ
30.00
30.00
ยูโร
0.04
บาท
2,483.13
2,502.62
ดอลลาร์สหรัฐ
167.54
157.39
บาท
91.34
91.34

หน่ วย : ล้ำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
11,466.53
11,077.53
30.00
30.00
2,466.08
2,482.62
162.24
151.35
91.34
91.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงิ นสิ นเชื่ อของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมีการค้ าประกัน
โดยการจดจานองที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
* บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับบางธนาคารเท่ากับสิ นเชื่อสาหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทของธนาคารนั้น

27.4 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั ต่อไปนี้

หนังสื อค้ าประกันไฟฟ้า

งบกำรเงินรวม
2561
2560
8,830,500
8,830,500

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
8,655,500
8,655,500

27.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟเครดิต
เป็ นจานวนเงิน 1.62 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 52.82 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟเครดิต
เป็ นจานวนเงิน 10.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยูโร (หรื อเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจานวนเงิน 0.07 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 2.31 ล้านบาท) และ
จานวนเงิน 0.04 ล้านยูโร (หรื อเทียบเท่า 1.59 ล้านบาท) ตามลาดับ
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28. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิ ต นาเข้า ส่ งออกและจาหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จ
หลักในการนาเข้า ผลิตและจาหน่ ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม บริ การให้เช่ า
และอื่นๆ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ที่มีสาระสาคัญเพียงส่ วนงานเดียวที่ดาเนินธุ รกิจ
ในประเทศไทย
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อมู ลเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยแยกตาม
ส่ วนงานทางธุ รกิจได้ ดังต่อไปนี้

ปุ๋ ยเคมีเกษตร
บริ การให้เช่า
รายได้อื่นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่ ำขำยและ
รำยได้อื่น
10,272,185,542
121,954,893
351,797,233
(288,177,513)
10,457,760,155

กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
1,651,315,521
46,213,228
9,538,885

หน่ วย : บำท
สิ นทรัพย์ ที่ใช้
ในหน่ วยงำน
11,206,647,292
235,556,365
282,432,303

1,707,067,634
(355,033,533)
1,352,034,101
11,724,635,960
(597,283,259)
11,127,352,701
(18,125,420)
(3,723,574)
1,330,185,107
11,127,352,701
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตามส่ วนงาน
ทางธุ รกิจได้ ดังต่อไปนี้

ปุ๋ ยเคมีเกษตร
บริ การให้เช่า
รายได้อื่นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ ำขำยและ
รำยได้อื่น

กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

11,150,621,065
121,269,632
411,026,081
(29,620,613)
11,653,296,165

2,361,753,761
36,909,004
25,686,622

หน่ วย : บำท
สิ นทรัพย์ ที่ใช้
ในหน่ วยงำน
11,217,204,845
233,684,551
262,961,360

2,424,349,387
(483,035,636)
1,941,313,751
11,713,850,756
(515,878,321)
11,197,972,435
(14,493,421)
(35,094,193)
1,891,726,137
11,197,972,435
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29. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
29.1 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ สิ น เชื่ อ หมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนดใน
สัญญา ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ น ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถื อเป็ นมูลค่า
สู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับสิ นเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของ
สิ นเชื่ อ ซึ่ งเกิดขึ้นจากลูกหนี้ การค้ามีไม่มาก เนื่ องจากมีลูกหนี้ ส่วนใหญ่กระจายอยูข่ องภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย
29.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ยสู งขึ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่องจากบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ในจานวนที่มีสาระสาคัญ
29.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,516,734

5,516,734

เงินลงทุนชัว่ คราว

175,324

175,324

ลูกหนี้การค้า

345,205

345,205

35,333

35,333

ลาดับ 2

253,037

253,037

ลาดับ 2

9,956

9,282

ลาดับ 2

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )

หน่ วย : พันบำท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
และข้ อมูลที่ใช้ ใน
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม

ลาดับ 2

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
ลาดับ 2 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
ลาดับ 2 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
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งบกำรเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,679,930

4,679,930

เงินลงทุนชัว่ คราว

973,265

973,265

ลูกหนี้การค้า

713,539

713,539

9,461

9,461

ลาดับ 2

361,322

361,322

ลาดับ 2

15,643

14,401

ลาดับ 2

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )

หน่ วย : พันบำท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
และข้ อมูลที่ใช้ ใน
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม

ลาดับ 2

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
ลาดับ 2 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
ลาดับ 2 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,443,612

5,443,612

ลาดับ 2

ลูกหนี้การค้า

359,562

359,562

ลาดับ 2

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

228,043

228,043

ลาดับ 2

4,308

4,011

ลาดับ 2

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )

หน่ วย : พันบำท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
และข้ อมูลที่ใช้ ใน
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,476,263

4,476,263

ลาดับ 2

เงินลงทุนชัว่ คราว

800,000

800,000

ลาดับ 2

ลูกหนี้การค้า

649,556

649,556

ลาดับ 2

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

334,200

334,200

ลาดับ 2

8,129

7,494

ลาดับ 2

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )

หน่ วย : พันบำท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
และข้ อมูลที่ใช้ ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ

29.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่ วน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากับธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสัญญาดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
สัญญำซื้อเงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์สหรัฐ

*

9,224,043
2,297,798

หน่ วย : บำท
ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
32.4827
32.8139

5 - 272
3 - 179

(1,089,630)
(963,918)

ลาดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึ ง
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
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สัญญำซื้อเงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
เยน
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์สหรัฐ

16,150,805
109,967
20,993,000
1,460,247

หน่ วย : บำท
ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
32.8037
39.7764
0.3106
33.0740

13 - 272
8 - 272
173
6 - 151

(2,120,341)
17,371
(398,447)
(635,993)

ลาดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

หน่ วย : บำท
สัญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ
ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
สกุลเงิน
จำนวนเงิน อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
2,562,943
32.4910
93 - 178
848,946
ลาดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
5,642,270
32.7750
67 - 160
1,973,469
ลาดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึ ง
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
อยูภ่ ายใต้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ เงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

2,709,797
4,738,982
461,429
132,831,538

ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

5,980,236
3,896,827
3,973,436
6,605,491

หนีส้ ินเงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ

5,324,709
1,680,849

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

8,239,557
6,224
851,547
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30. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี จาก
ผลการดาเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 877.10 ล้านบาท
ทั้งนี้ การอนุ ม ตั ิ เสนอให้จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่ าว จะได้นาเสนอต่อที่ ประชุ มใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้ นประจาปี 2562
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงิ นนี้ ไ ด้รับ การอนุ ม ตั ิให้ออกงบการเงิ นโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษ ทั เมื่อวัน ที่
22 กุมภาพันธ์ 2562

