
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 5,098,196        5,516,734      5,014,694       5,443,612         

เงินลงทุนชวัคราว 5 165,325           175,324         - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6.1 582,453           419,239         573,988          425,673            

สินคา้คงเหลือ 7 2,748,849        2,347,286      2,470,660       2,110,633         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,859               447                5,725              395                   

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,600,682        8,459,030      8,065,067       7,980,313         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 136,325           136,247         98,000            98,000              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1.2 - - 552,855          552,855            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 29,213             25,810           29,213            25,810              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,807,808        1,836,020      1,544,311       1,567,004         

สิทธิการเช่า 10 78,493             80,508           - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 547,046           547,256         545,901          545,901            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 34,214             36,562           29,264            31,898              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,898               5,920             4,018              4,002                

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,638,997        2,668,323      2,803,562       2,825,470         

รวมสินทรัพย์ 11,239,679     11,127,353    10,868,629     10,805,783       

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 13 116,652        35,333          -        -        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 14 1,569,907     728,569        1,521,253     662,791        

ส่วนของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 5,404            5,424            2,297            2,556            

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 142,338        125,993        138,112        123,280        

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 4,355            12,294          4,355            7,763            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 20,735          28,162          8,897            14,908          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,859,391     935,775        1,674,914     811,298        

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 4,509            4,532            1,013            1,751            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609        116,609        109,180        109,180        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 126,509        123,634        102,678        105,106        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 20,739          20,073          15,831          15,835          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 268,366        264,848        228,702        231,872        

รวมหนีสิน 2,127,757     1,200,623     1,903,616     1,043,170     

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 3 บาท 

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

ส่วนตาํกวา่มูลคา่หุน้สามญั 20 (43,570)         (43,570)         (43,570)        (43,570)         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,172,415     7,984,499     7,079,026     7,876,626     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (44,524)         (37,490)         -           -            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,013,878     9,832,996     8,965,013     9,762,613     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 98,044          93,734          -           -            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,111,922     9,926,730     8,965,013     9,762,613     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,239,679   11,127,353   10,868,629   10,805,783   

-                -                -               -                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 1,235,158    1,634,223    1,196,219    1,563,054     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 32,226         29,479         -           -            

ตน้ทุนขาย (1,047,687)   (1,293,423)   (1,019,951)   (1,236,317)    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (13,271)        (10,969)        -           -            

กาํไรขันต้น 206,426       359,310       176,268       326,737        

รายไดอื้น 18 29,277         19,662         32,316         40,385          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 235,703       378,972       208,584       367,122        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (54,039)        (55,574)        (40,214)        (47,827)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,517)        (89,795)        (62,071)        (56,073)         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (8,919)          (8,657)          (8,901)          (8,339)           

ค่าใชจ่้ายอืน -             (8,003)          -           (7,329)           

รวมค่าใชจ่้าย (145,475)      (162,029)      (111,186)      (119,568)       

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 90,228         216,943       97,398         247,554        

ตน้ทุนทางการเงิน (1,024)          (400)             (73)               (155)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 77                 65                 -           -            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 89,281         216,608       97,325         247,399        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (19,984)        (50,015)        (17,854)        (47,536)         

กาํไรสําหรับงวด 69,297         166,593       79,471         199,863        

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (7,034)          (17,457)        -           -            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 62,263         149,136       79,471         199,863        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 64,987         162,391       -           -            

4,310           4,202           -           -            

69,297         166,593       -           -            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 57,953         144,934       -           -            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,310           4,202           -           -            

62,263         149,136       -           -            

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.11              0.28              0.14              0.34              

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก พันหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



หมายเหตุ

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงนิ

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,754,142 (43,570)        175,415 7,820,018      (33,766)                                9,672,239     88,471         9,760,710        

จ่ายเงินปันผล 21 -           -           -        (1,169,428)     -                               (1,169,428)    -           (1,169,428)       

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21 -           -           -        -             -                               -                (12,863)        (12,863)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        162,391         (17,457)                                144,934        4,202           149,136           

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 1,754,142 (43,570)        175,415 6,812,981      (51,223)                                8,647,745     79,810         8,727,555        

-                 -                               -                -               -                   

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        64,987           (7,034)                                  57,953          4,310           62,263             

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 1,754,142 (43,570)        175,415 7,172,415      (44,524)                                9,013,878     98,044         9,111,922        

-                 -        -       -          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทอีอก  ส่วนตาํกว่า กาํไรสะสม องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ทไีม่มอีาํนาจ

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร บริษัทใหญ่ ควบคมุ



หมายเหตุ ทุนทอีอก

และชําระแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,754,142 (43,570)             175,415 7,633,233         9,519,220         

จ่ายเงินปันผล 21 -                -                -                (1,169,428)        (1,169,428)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                199,863            199,863            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 1,754,142 (43,570)             175,415 6,663,668         8,549,655         

0 0

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                79,471              79,471              

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 1,754,142 (43,570)             175,415 7,079,026         8,965,013         

0 0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตาํกว่า กาํไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จดัสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 89,281       216,608     97,325       247,399     

ปรับปรุงดว้ย

หนีสงสยัจะสูญ 1,335         943            1,346         953            

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (452)           1,350         (452)           1,619         

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน (โอนกลบั) (3,402)        -         (3,402)        -         

ค่าเสือมราคา 59,913       54,535       51,890       48,276       

ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 428            427            -         -         

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 184            41              -         -         

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (566)           (1,918)        (149)           (1,918)        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17              -         -         -         

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,136         3,144         1,927         2,474         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (77)             (65)             -         -         

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (4,845)        12,160       (4,666)        11,881       

รายไดเ้งินปันผลรับ -         -         -         (18,387)      

ดอกเบียรับ (15,556)      (12,472)      (14,950)      (11,860)      

ตน้ทุนทางการเงิน 1,024         236            73              95              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 130,420     274,989     128,942     280,532     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนเพมิขึน (163,003)    (390,596)    (148,502)    (408,585)    

สินคา้คงเหลือเพมิขึน (401,111)    (829,953)    (359,575)    (822,059)    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืนลดลง 267            537            349            516            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืนลดลง 21              451            (17)             703            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนเพมิขึน (ลดลง) (33,674)      848,021     (16,254)      859,315     

หนีสินหมุนเวยีนอืนลดลง (7,799)        (8,838)        (6,011)        (9,085)        

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (8,200)        (17,586)      (7,763)        (13,286)      

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนเพมิขึน (ลดลง) 666            (10)             (5)               (10)             

เงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน (482,413)    (122,985)    (408,836)    (111,959)    

งบการเงนิรวม

หน่วย : พันบาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายภาษีเงินได้ (1,291)        (1,286)        (387)           (362)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (483,704)    (124,271)    (409,223)    (112,321)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 9,999         800,007     -         800,000     

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,540)      (85,628)      (32,863)      (61,660)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,029         3,741         272            3,741         

รับดอกเบีย 14,159       13,397       13,941       14,845       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (12,353)      731,517     (18,650)      756,926     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจาก (จ่ายสาํหรับ) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 81,694       (3,712)        -         -         

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,349)        (1,768)        (997)           (1,036)        

จ่ายดอกเบีย (526)           (236)           (48)             (95)             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 78,819       (5,716)        (1,045)        (1,131)        

ผลแตกต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1,300)        (4,726)        -         -         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (418,538)    596,804     (428,918)    643,474     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 5,516,734  4,679,930  5,443,612  4,476,263  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 มีนาคม 4.3 5,098,196  5,276,734  5,014,694  5,119,737  

0 0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พันบาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไป 
การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 การด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้                 
ผูส่้งออกและผูจ้  าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์
ปอเรชัน่ ถือหุน้ร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.2 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จ  ากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 205 

อาคารเมโทร ชั้น 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่า
ถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 
581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทั
ประกอบธุรกิจผูผ้ลิตผูน้ าเขา้ และผูจ้ดัจ  าหน่ายเคมีการเกษตร 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
ส านกังานตั้งอยูท่ี่ Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตยา่งกุง้ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562                  
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้มีการ
ตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดับญัชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที ่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ท่ีระบุให้บริษทัและบริษทั
ย่อยตอ้งรับรู้รายไดเ้มื่อบริษทัปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จส้ิน เช่น เมื่ออ านาจควบคุม
ของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการ
ให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้ ามาแทนนโยบายการรับรู้รายไดเ้ดิม 
อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มัน่ใจว่าทั้งทางดา้น                  
ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าได้ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจแก่ผูใ้ช้งบการเงินในการประเมิน        
ผลกระทบของสัญญาเช่าท่ีมีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด    
ของกิจการ โดยกิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาและข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการตอ้ง
ถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัสัญญาทั้งหมดท่ีมีลกัษณะ
และสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิม              
ถือปฏิบตัิกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเห็นว่ามาตรฐานการรายงาน                              
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั                   
ในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหวา่งกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2561 
 สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ  สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั 51.00  51.00  51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 99.99  99.99  99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99  99.99  99.99 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  



 
- 5 - 

 

 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,054  33,785  13,054  18,077 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 36,303  71,151  29,320  47,583 
หกั ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        

สญัญาเช่าการเงิน (2,306)  -  -  - 
หกั เงินสดจ่าย (37,540)  (85,628)  (32,863)  (61,660) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 9,511  19,308  9,511  4,000 

        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,956  15,644  4,307  8,130 

บวก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ภายใต ้        
สญัญาเช่าการเงิน 2,306  -  -  - 

หกั เงินสดจ่าย (2,349)  (1,768)  (997)  (1,036) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 9,913  13,876  3,310  7,094 

4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35,333  9,461  -  - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 81,694  (3,712)  -  - 
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        
ต่างประเทศ (375)  (14)  -  - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 116,652  5,735  -  - 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 1,171  1,088  737  641 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 1,794,928  2,291,920  1,712,314  2,221,979 
เช็คในมือ 2,095  3,724  1,641  990 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 - 1.60 ต่อปี) 3,300,002  3,220,002  3,300,002  3,220,002 

 5,098,196  5,516,734  5,014,694  5,443,612 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 วันครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 2562  2561 2562  2561 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.53  1 - 1.53 165,325  175,324 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
6.1 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 6.2) 529,931  345,204  534,955  359,563 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,391  11,148  3,329  12,469 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 34,869  47,161  27,537  38,703 
รายไดค้า้งรับ 7,494  5,970  6,701  5,570 
เงินทดรองจ่าย 7,768  472  1,466  84 
เงินทดรองจ่ายส าหรับการประกวดราคา -  9,284  -  9,284 
 582,453  419,239  573,988  425,673 

6.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระ 386  349  169  135 
        บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 488,634  335,514  445,386  277,643 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 46,936  13,705  43,464  12,881 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5  144  -  - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 84  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 24,440  24,647  23,522  23,719 

 560,099  374,010  512,372  314,243 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนด 108  135  51,941  62,875 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน -  -  -  10,457 

 108  135  51,941  73,332 
รวมลูกหน้ีการคา้ 560,207  374,145  564,313  387,575 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30,276)  (28,941)  (29,358)  (28,012) 
 529,931  345,204  534,955  359,563 
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7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินคา้คงเหลือตามราคาทุน 2,750,564  2,349,453  2,472,375  2,112,800 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,715)  (2,167)  (1,715)  (2,167) 
 2,748,849  2,347,286  2,470,660  2,110,633 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนั
จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทั
และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 266.37 ล้านบาท และ 254.83 ล้านบาท ตามล าดับ  
(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ 
ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 
258.86 ลา้นบาท และ 240.15 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็นท่ีดิน
ซ่ึงได้รับโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 29.21 ลา้นบาท และ 
25.81 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ  
   เฉพำะกจิกำร 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,836,020  1,567,004 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด 36,303  29,320 
หกั ลดลงระหวา่งงวด  (485)  (123) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (59,913)  (51,890) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  (4,117)  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,807,808  1,544,311 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์         
ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,741,189  2,736,536  2,447,050  2,441,608 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้น าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ               
ส่วนปรับปรุงอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจ านวน 489.33 ล้านบาท และ  495.56 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 23.3) จ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดิน อาคาร และส่วนปรับปรุง
อาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 21.56 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 
23.3) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

10. สิทธิกำรเช่ำ 
ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทแห่งหน่ึงใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงสิทธิการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่า 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าวหมดอายุ
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2607  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสิทธิการเช่าท่ีดินมีจ านวน 
78.49 ลา้นบาท และ 80.51 ลา้นบาท ตามล าดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ และค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ส าหรับ                   
ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิ       
ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์              
และตลาดหลักทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                      
ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 21 มราคม 2562 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิการใช้
เคร่ืองหมายการค้า ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ค านวณโดยวิธี  Relief from Royalty Method ซ่ึงแสดงมูลค่า
ยติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี  
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12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือภาษีเงินไดน้ั้น
สามารถน ามาหักกลบกนัได้ตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,214  36,562  29,264  31,898 

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

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    31 มนีำคม 
 2562    2562 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,788  267  6,055 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (91)  343 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (2,518)  1,643 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  (680)  -  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25,499  674  26,173 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,562  (2,348)  34,214 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    31 มนีำคม 
 2561    2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,056  189  7,245 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,502  271  1,773 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,649  (4,678)  3,971 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  -  680 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,537  (232)  23,305 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561  (1,561)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,985  (6,011)  36,974 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    31 มนีำคม 
 2562    2562 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,602  270  5,872 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (91)  343 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (2,518)  1,643 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  (680)  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,021  385  21,406 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,898  (2,634)  29,264 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    31 มนีำคม 
 2561    2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,856  191  7,047 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,448  325  1,773 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,649  (4,678)  3,971 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  -  680 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,539  495  19,034 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561  (1,561)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,733  (5,228)  32,505 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 17,636  44,004  15,220  42,308 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 2,348  6,011  2,634  5,228 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19,984  50,015  17,854  47,536 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม2562 และ 2561 สามารถกระทบยอดกบั
ก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 89,281  216,608  97,325  247,399 
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 17,856  43,322  19,465  49,480 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,128  6,693  (1,611)  (1,944) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19,984  50,015  17,854  47,536 
         อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 22.38  23.09  18.34  19.21 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ขณะท่ีบริษัทย่อย 
ในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 25 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น        
จากสถาบนัการเงิน 116,652  35,333  -  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี
และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา 
Minimum Overdraft Rate (MOR) และมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9)  
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ 266,518  253,037  240,247  228,043 
เจา้หน้ีอ่ืน 80,111  64,256  77,810  63,185 
เงินปันผลคา้งจ่าย 879,351  2,280  879,351  2,280 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 77,555  154,170  64,987  129,132 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 76,698  149,165  76,694  149,163 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 189,674  105,661  182,164  90,988 
 1,569,907  728,569  1,521,253  662,791 

15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่
ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน
ค่าปุ๋ยตามตัว๋ โดยบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้บนัทึกเงินค้างรับและค้างส่งปุ๋ยส าหรับตัว๋ปุ๋ยน้ี
รวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจ านวนเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัว๋
ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่ง
ดงักล่าว 
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ทั้ งน้ี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2561 ไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ยใหลู้กคา้แลว้
หรือไดรั้บช าระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” ตามล าดบั 
ภาระผกูพนัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 76,698  149,165  76,694  149,163 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 189,674  105,661  182,164  90,988 
 266,372  254,826  258,858  240,151 

16. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิรวม 

หน่วย : พนับำท 
 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ไม่เกินหน่ึงปี 5,773  5,801  5,404  5,424 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 4,748  4,719  4,509  4,532 
 10,521  10,520  9,913  9,956 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (608)  (564)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 9,913  9,956  9,913  9,956 
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หน่วย : พนับำท 
     ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  5,404  5,424 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  4,509  4,532 

  9,913  9,956 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ไม่เกินหน่ึงปี 2,408  2,711  2,297  2,556 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 1,079  1,821  1,013  1,751 
 3,487  4,532  3,310  4,307 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (177)  (225)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 3,310  4,307  3,310  4,307 

หน่วย : พนับำท 
     ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,297  2,556 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  1,013  1,751 

  3,310  4,307 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอายุตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ
ดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,348  2,383  1,298  1,896 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 788  761  629  578 

 3,136  3,144  1,927  2,474 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 135,928  130,968  112,869  105,980 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,348  2,383  1,298  1,896 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 788  761  629  578 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย (8,200)  (17,586)  (7,763)  (13,286) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 130,864  116,526  107,033  95,168 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                   
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.75  2.75 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 0 - 6  0 - 6 
ราคาทองค าต่อหน่ึงบาท (บาท) 19,500  19,500 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า 3  3 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ี
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้
มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาโดยใช้
ดุลยพินิจว่าการแก้ไขโครงการเกิดข้ึนและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือสภานิติบญัญติั
แห่งชาติมีมติผ่านพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ทั้งน้ีบริษทัได้บนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 10.88 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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18. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ดอกเบ้ียรับ 15,556  12,472  14,950  11,860 
ค่าเช่ารับ 1,248  1,847  4,690  5,236 
เงินปันผลรับ -  -  -  18,387 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 566  1,918  149  1,918 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ – สุทธิ 5,061  -  5,152  - 
อ่ืนๆ 6,846  3,425  7,375  2,984 

 29,277  19,662  32,316  40,385 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (370,897)  (94,281)  (256,798)  (82,135) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 44,849  65,458  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 1,102,781  1,161,252  1,102,781  1,160,078 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 77,946  120,624  54,682  99,362 
ค่าเส่ือมราคา 59,913  54,535  51,890  48,276 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 184  41  -  - 
ค่าตดัจ าหน่าย - สิทธิการเช่า 428  427  -  - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (452)  1,350  (452)  1,619 
หน้ีสงสยัจะสูญ  1,335  943  1,346  953 
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20. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

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

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

21. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของปี 
2561 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562  

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,169.43 ล้านบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของปี 
2560 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2561  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

 ส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่ม ี

 รวม 

  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   
บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 30 มี.ค 2561 2.10 13,387  12,863  26,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 30 มี.ค 2561 10.00 5,000  -  5,000 
   18,387  12,863  31,250 
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22. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
22.1 เงินลงทุน 

22.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   
   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า 200,000 49.00 98,000  136,325  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

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

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระส าคญั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 77  65 

22.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 2562  2561 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ และ        

 ผูจ้ดัจ าหน่ายเคมีการเกษตร 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ ย 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

      552,855  552,855 
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22.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
22.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 108  135  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  51,941  73,332 
  108  135  51,941  73,332 

ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  940  552 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  7  86 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  186  712 

  -  -  1,133  1,350 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 9,118  6,523  -  - 

         
เจ้ำหนีอ่ื้น         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์          
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 215  217  197  199 

         
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  -  17 

22.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 1,349  2,862  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  51,791  9,797 
  1,349  2,862  51,791  9,797 

         
รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,732  3,651 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6  20 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  510  - 
  -  -  4,248  3,671 
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หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 
เงนิปันผลรับ         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  13,387 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  5,000 

  -  -  -  18,387 

         
ค่ำซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 6,067  3,020  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 606  608  555  557 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 8,919  8,657  8,901  8,339 

23. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
23.1 บริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 

37.43 ลา้นบาท และ 37.29 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.01 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ลา้นบาท) ( 2562 : ไม่มี) 

23.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ช่าอาคารส านกังาน 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ส านักงานภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่าย                    
ในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 35,609  39,520  28,013  29,976 
1 - 5 ปี 27,351  25,165  26,278  25,049 

 62,960  64,685  54,291  55,025 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเช่า       
จากสัญญาเช่าด าเนินงานในงบการเงินรวมจ านวน 11.34 ลา้นบาท และ 12.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8.37 ลา้นบาท และ 10.15 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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23.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ยืม
ระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และหนงัสือค ้าประกนั
และมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช ้
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 สกลุเงนิ 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 11,210.18  11,627.23  11,034.51  11,466.53 
 ดอลลาร์สหรัฐ 32.00  30.00  30.00  30.00 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,448.30  2,483.13  2,428.30  2,466.08 
 ดอลลาร์สหรัฐ 153.56  167.54  147.21  162.24 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

23.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือ                
ค  ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

หนงัสือค ้าประกนัไฟฟ้า 8,831  8,831  8,656  8,656 

 

  



 
- 25 - 

 

 

23.5 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร            
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน  17.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
550.88 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 1.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 2.31 ลา้นบาท) (ณ 31 มีนาคม 
2562: ไม่มี) 

24. กำรด ำเนินงำนทีม่ีลกัษณะเป็นฤดูกำล 

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือ การผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ยเคมี รายไดห้ลกัของบริษทัเกิดข้ึนตามฤดูกาลภายใน
รอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดข้ึนมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสามของแต่ละปี บริษทัรับรู้
รายไดห้ลกัดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม รายได้ ตน้ทุนขาย
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ได้น ามา
แสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขาย 9,806,209  11,081,448  9,553,308  10,689,152 
รายไดจ้ากการให้บริการ 119,530  113,848  -  - 
ตน้ทุนขาย 7,743,239  8,294,226  7,553,493  7,986,586 
ตน้ทุนการให้บริการ 48,972  49,675  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,228,056  1,776,065  1,283,100  1,810,174 

25. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ โดยบริษทัย่อยประกอบ
ธุรกิจหลกัในการน าเขา้ ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑ์อุตสาหกรรม บริการให้เช่า
และอ่ืนๆ บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีมีสาระส าคญัเพียงส่วนงานเดียวท่ีด าเนินธุรกิจ 
ในประเทศไทย บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแยกตามประเภทของธุรกิจ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 ค่ำขำยและ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ทีใ่ช้ 
 รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ปุ๋ยเคมี 1,262,159  81,177  11,313,867 
บริการใหเ้ช่า  29,249  11,013  236,643 
อ่ืนๆ 61,292  (2,909)  264,408 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (55,962)     
รวมรายได ้ 1,296,738     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   89,281   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   19,984   
ก าไรส าหรับงวด    69,297   
     11,814,918 
หกั  สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน     (575,239) 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรขาดทุน      

เบ็ดเสร็จรวม   (4,310)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน      
    ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   (7,034)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   57,953   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562     11,239,679 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 ค่ำขำยและ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ทีใ่ช้ 
 รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ปุ๋ยเคมีเกษตร 1,603,474  225,768  12,266,507 
บริการใหเ้ช่า 30,478  10,712  224,601 
อ่ืนๆ 81,267  (19,872)  264,345 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (31,790)     
รวมรายได ้ 1,683,429     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   216,608   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (50,015)   
ก าไรส าหรับงวด    166,593   
     12,755,453 
หกั  สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน     (549,631) 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรขาดทุน      

เบ็ดเสร็จรวม   (4,202)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน      
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   (17,457)   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   144,934   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561     12,205,822 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงบางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่า
ยติุธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

(พนับำท) 
อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พนับำท) 

มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 26,496 31.5654 11 - 265 5,445 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,156 32.1199 3 - 89 (400) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 9,224 32.4827 5 - 272 (1,090) 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,298 32.8139 3 - 179 (964) 

 
 

สัญญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พนับำท) 

มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 1,646 31.6683 10 - 158 235 ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,563 32.4910 93 - 178 848 ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซ่ึงคิดลด
ดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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26.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เพื่อบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 1,751 
 จ๊าต 4,303 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 698 
 จ๊าต 248,572 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,710 
 จ๊าต 4,739 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 461 
 จ๊าต 132,832 

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,168 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,318 

   
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,325 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,681 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 18 เม.ย. 2562 3.00 19,125  18,375  37,500 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 24 เม.ย. 2562 4.00 2,000  -  2,000 
   21,125  18,375  39,500 

28. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
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