
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม                        
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล                    
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 4,766,471       3,507,123      4,614,220       3,399,179        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5.1 592,849          559,126         594,343          579,801           
สินคา้คงเหลือ 6 2,364,630       1,755,555      2,124,804       1,539,088        
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 7 1,719,911       2,675,648      1,573,020       2,500,196        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,390              392                3,258              329                  

  รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 9,447,251       8,497,844      8,909,645       8,018,593        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 136,647          136,569         98,000            98,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1.2 - - 552,855          552,855           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 29,213            29,213           39,527            39,527             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,683,686       1,702,143      1,431,570       1,453,818        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 154,806          73,095           69,468            -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน
นอกจากคา่ความนิยม 11 546,310          546,454         545,901          545,901           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 40,506            39,983           34,314            33,623             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 6,318              6,632             4,932              5,354               

  รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,597,486       2,534,089      2,776,567       2,729,078        
รวมสินทรัพย์ 12,044,737     11,031,933    11,686,212     10,747,671      

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563
หน่วย : พนับำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมำยเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 13 191,840        90,986          -        -        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 14 1,907,794     541,376        1,862,043    470,629        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 18,612          3,810            16,369         1,177            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 155,116        131,481        150,094       127,872        
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 17,789          19,520          7,806           11,611          

หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน -        300               -        -        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 26,572          23,318          12,080         11,708          

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,317,723     810,791        2,048,392    622,997        

หน้ีสินไมห่มนุเวียน 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 54,731          3,010            52,725         575               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609        116,609        109,180       109,180        
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 146,124        153,838        126,035       130,834        

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12,406          14,293          11,734         11,734          
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 329,870        287,750        299,674       252,323        

รวมหน้ีสิน 2,647,593     1,098,541     2,348,066    875,320        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563

หน่วย : พนับำท



หมำยเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 584,716,118 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 3 บาท 1,754,148     1,754,148     1,754,148    1,754,148     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 584,714,068 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 3 บาท 
ช าระครบแลว้ 1,754,142     1,754,142     1,754,142    1,754,142     

ส่วนต ่ากว่ามลูคา่หุ้นสามญั 20 (43,570)         (43,570)        (43,570)        (43,570)        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 175,415        175,415        175,415       175,415        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,458,468     8,015,150     7,452,159    7,986,364     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (43,870)         (59,663)        -           -           
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 9,300,585     9,841,474     9,338,146    9,872,351     
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 96,559          91,918          -           -           

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 9,397,144     9,933,392     9,338,146    9,872,351     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,044,737   11,031,933   11,686,212  10,747,671   

-                -               -               -               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563
หน่วย : พนับำท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)



หมำยเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 1,133,208    1,235,158    1,073,459    1,196,219     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 31,538         32,226         -           -            
ตน้ทุนขาย (934,949)      (1,047,687)   (878,279)      (1,019,951)    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (10,702)        (13,271)        -           -            
ก ำไรขั้นต้น 219,095       206,426       195,180       176,268        
รายไดอ่ื้น 18 45,242         29,277         47,240         32,316          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 264,337       235,703       242,420       208,584        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (67,951)        (54,039)        (54,312)        (40,214)         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (70,773)        (82,517)        (47,919)        (62,071)         
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (8,952)          (8,919)          (8,934)          (8,901)           
รวมคา่ใชจ่้าย (147,676)      (145,475)      (111,165)      (111,186)       
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 116,661       90,228         131,255       97,398          
ตน้ทุนทางการเงิน (1,066)          (1,024)          (253)             (73)                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 78                77                -           -            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 115,673       89,281         131,002       97,325          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (24,529)        (19,984)        (22,022)        (17,854)         
ก ำไรส ำหรับงวด 91,144         69,297         108,980       79,471          

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



2563 2562 2563 2562
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 15,793         (7,034)          -           -            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 106,937       62,263         108,980       79,471          

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 86,503         64,987         -           -            

4,641           4,310           -           -            
91,144         69,297         -           -            

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,296       57,953         -           -            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 4,641           4,310           -           -            

106,937       62,263         -           -            

ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน บำท 0.15             0.11             0.19             0.14              
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก พนัหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับำท

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม



หมายเหตุ

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

ทุนส ารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 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)          

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -        64,987           (7,034)                                 57,953          4,310           62,263             

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

-                 -                              -                -              -                   

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

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -        86,503           15,793                                102,296        4,641           106,937           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 7,458,468      (43,870)                               9,300,585      96,559         9,397,144        

-                 -        -       -          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที่ออก  ส่วนต า่กว่า ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



หมำยเหตุ ทุนที่ออก
และช ำระแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,754,142 (43,570)            175,415 7,876,626         9,762,613         
จ่ายเงินปันผล 21 -               -               -               (877,071)          (877,071)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -               79,471              79,471              
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 1,754,142 (43,570)            175,415 7,079,026         8,965,013         

0 0
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 7,986,364         9,872,351         
จ่ายเงินปันผล 21 -               -               -               (643,185)          (643,185)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -               -               108,980            108,980            
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 7,452,159         9,338,146         

0 0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย

 ส่วนต ำ่กว่ำ ก ำไรสะสม รวม
มูลค่ำหุ้นสำมัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับำท



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับงวด 91,144        69,297       108,980      79,471        
ปรับปรุงดว้ย

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,529        19,984       22,022        17,854        
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (323)           1,335         (323)           1,346          
ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 765             (452)           765             (452)           
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน -         (3,402)        -         (3,402)        

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 64,592        60,525       55,822        51,890        
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (575)           (566)           (47)             (149)           
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -         17              -         -         
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,432          3,136         3,007          1,927          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (78)             (77)             -         -         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (20,581)      (4,845)        (20,620)      (4,666)        

ดอกเบ้ียรับ (16,627)      (15,556)      (16,025)      (14,950)      
ตน้ทุนทางการเงิน 1,066          1,024         253             73               
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร 147,344      130,420     153,834      128,942      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (31,594)      (163,003)    (11,850)      (148,502)    
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (609,840)    (401,111)    (586,481)    (359,575)    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - ตราสารอนุพนัธ์ เพ่ิมข้ึน (24,263)      -         (22,824)      -         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,998)        267            (2,929)        349             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 314             21              422             (17)             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 728,523      (33,674)      750,688      (16,254)      
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - ตราสารอนุพนัธ์ ลดลง (300)           (3,662)        -         (2,995)        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22,952        (4,137)        18,531        (3,016)        
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (12,877)      (8,200)        (11,611)      (7,763)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,887)        666            -         (5)               
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 215,374      (482,413)    287,780      (408,836)    

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หน่วย : พนับำท



หมำยเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)
จ่ายภาษีเงินได้ (1,417)        (1,291)        (491)           (387)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไป) ในกจิกรรมด ำเนินงำน 213,957      (483,704)    287,289      (409,223)    

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - เงินฝากประจ า
ท่ีครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 1 ปี ลดลง 980,000      9,999         950,000      -         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,695)      (37,540)      (36,498)      (32,863)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,142          1,029         1,381          272             
รับดอกเบ้ีย 17,246        14,159       16,118        13,941        

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 955,693      (12,353)      931,001      (18,650)      

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 99,404        81,694       -         -         

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,815)        (2,349)        (2,996)        (997)           
จ่ายดอกเบ้ีย (1,086)        (526)           (253)           (48)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหำเงิน 94,503        78,819       (3,249)        (1,045)        

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (4,805)        (1,300)        -         -         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1,259,348   (418,538)    1,215,041   (428,918)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,507,123   5,516,734  3,399,179   5,443,612   
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มนีำคม 4.3 4,766,471   5,098,196  4,614,220   5,014,694   

0 2,476

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับำท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไป 
การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 การด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยมีส านั กงานใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขท่ี  21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้ น  14-16  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต่อมาบริษัทได้เปล่ี ยนแปลงท่ีตั้ ง
ส านักงานใหญ่ เป็นเลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 801-806 และ 809-810 
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 
(ดูหมายเหตุขอ้ 28.2) 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้  าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

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

อาคารเมโทร ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัทประกอบธุรกิจหลักใน 
การบริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 581 
หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท
ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส านักงาน
ตั้งอยู่ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองแล ะ                           
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น
แบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

รายการย่อในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นตาม
ประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีใน
งบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในรอบระยะเวลา
บญัชีน้ีและมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั มีดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

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

 มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงน ามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่า 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปลี่ยนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัหลกัการควบคุม TFRS 16 
ก าหนดหลกัการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้า 
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับ 
ส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบัติตาม TFRS 16 
กับสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการน า 
TFRS 16 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทั
อยา่งเป็นสาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทั ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูก
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน า TFRS 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าต ่า ตามท่ีอธิบายในขอ้ ค.) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยวดั
มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพย์
สิทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้า
หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16   
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2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า                       
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น (จัด
ประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ใน
งบกระแสเงินสด 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้่าตาม TAS 17 ส่ิงจูงใจตามสัญญา
เช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใต้ TFRS 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรง ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตาม 
TFRS 16 ค่าเช่าน้ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
อยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วย
จ านวนของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดขึ้น ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการ
ทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการ
ขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  
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สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่าตาม TAS 17 และจดัประเภท
รายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและ 
ยงัคงน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามหลักการ  TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับหน้ีสิน                              
ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่าย
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอัตรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ 3.56% 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรก และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 (หน่วย: พันบำท) 
    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  45,865  36,813 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่า  (20,108)  (11,056) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  (1,328)  (1,328) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  24,429  24,429 

       
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้วยจ านวนท่ีเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 24.43 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ                
งบการเงินเฉพาะกิจการตามการปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบับ ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี 
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีใหเ้ป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี 
COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็น
ผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่า
และรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบใน
บางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
ในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการ
สามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

-  เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

-  เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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2.7 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2562 
 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 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้น
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็น
ภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  2 โดย
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี  

สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตาม  TAS 17         
ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่า                 
ท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า                    
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า                
เหล่าน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย
ช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา                   

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลังของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบ้ีย 
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระ 
ตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจ                           
ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิ                 
การใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือ                     
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                  
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคา
เร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่ และบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีระบุได้ตามท่ีกล่าวใน
นโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไข                     
การจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้
ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่ าท่ีจะต้องจ่าย                     
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรง         
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินค านวณโดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคา
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,649  13,054  5,749  13,054 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 38,335  36,303  34,038  29,320 
หกั ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ภายใต ้        

สัญญาเช่าการเงิน -  (2,306)  -  - 
หกั เงินสดจ่าย (43,695)  (37,540)  (36,498)  (32,863) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,289  9,511  3,289  9,511 

        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี        

ฉบบัท่ี 17 (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,820  9,956  1,752  4,307 

บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
         (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 24,429  -  24,429  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,249  9,956  26,181  4,307 

            บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด 45,909  2,306  45,909  - 
หกั เงินสดจ่าย (3,815)  (2,349)  (2,996)  (997) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 73,343  9,913  69,094  3,310 
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4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

บวก เงินสดรับสุทธิ 99,404  81,694  -  - 
หกั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        

ต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 1,450  (375)  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 191,840  116,652  -  - 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 1,003   1,076   560   560  
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 1,364,640   1,953,136   1,213,658   1,848,617  
เช็คในมือ 826   2,909   -  - 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 1.25 ต่อปี) 3,400,002   1,550,002   3,400,002   1,550,002  

 4,766,471   3,507,123   4,614,220   3,399,179  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
5.1 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 5.2) 542,484   499,156   551,416   527,843  
ลูกหน้ีอ่ืน 1,126   4,563   2,323   5,563  
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 35,331   43,669   27,743   36,012  
รายไดค้า้งรับ 10,799   11,518   10,190   10,383  
เงินทดรองจ่าย 3,109   220   2,671  - 
 592,849   559,126   594,343   579,801  

5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระ 316  341  154  165 
        บริษทัอื่น        
ยงัไม่ถึงก าหนด 512,283  452,185  473,648   418,391 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน 31,547  48,192  30,825   45,617 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,115  -  4,115  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน 23,273  23,317  22,383   22,428 

 571,218  523,694  530,971   486,436 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหต ุ        
ขอ้ 22.2.1)        
ยงัไม่ถึงก าหนด -  4,519  48,289   69,574 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน -  -  -  - 

 -  4,519  48,289   69,574 
รวมลูกหน้ีการคา้ 571,218  528,213   579,260   556,010  
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ (28,734)  (29,057)  (27,844)   (28,167) 
 542,484  499,156  551,416   527,843  
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6. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้คงเหลือ 2,366,007   1,756,167   2,126,181   1,539,700  
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,377)   (612)  (1,377)   (612) 
 2,364,630   1,755,555   2,124,804   1,539,088  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมี
ภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) 
ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 313.41 ล้านบาท และ 184.96 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วม
สินค้าท่ีมีภาระผูกพันจากการท่ีบริษัทต้องส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อตั๋วปุ๋ ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกค้า
จ านวน 303.35 ลา้นบาท และ 171.77 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 1,695,452   2,675,452  1,550,000   2,500,000 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือ        
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 24,459   196   23,020   196  

 1,719,911  2,675,648    1,573,020  2,500,196 
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7.2 เงินฝากประจ า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (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 
 2563  2562 2563  2562 2563  2562 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.75 - 1.65  1 - 1.75 1,695,452  2,675,452 

    
 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562 2563  2562 2563  2562  

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1.10 - 1.65  1.50 - 1.75 1,550,000  2,500,000 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัใน
งบการเงินรวมเป็นท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 
29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพื่อรับค่าเช่าและไม่ไดใ้ช้ด าเนินงานซ่ึงไดรั้บโอนจากการ 
รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท  
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,702,143  1,453,818 
หกั    อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

(ดูหมายเหตขุอ้ 10) (10,381)  (2,822) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,691,762  1,450,996 
บวก ซ้ือระหว่างงวด 38,335  34,038 
บวก  โอนกลบัอุปกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตขุอ้ 10) 1,509  1,166 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (1,567)  (1,334) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (60,714)  (53,296) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  14,361  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,683,686  1,431,570 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของสินทรัพย์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของท่ีดิน         
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้        
แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,829,463  2,804,153  2,535,947  2,510,200 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้ าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคารบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจ านวน  460.88 ล้านบาท และ 467.12 ล้านบาท ตามล าดับ  จ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 23.3) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินและอาคารทั้งหมด
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 21.56 ลา้นบาท จ านองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 23.3) 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเคล่ือนไหวสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 73,095  - 
บวก  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ จากสัญญาเช่าด าเนินงานภายใตม้าตรฐาน    

การบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตขุอ้ 2.6) 24,429  24,429 
บวก  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ จากอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน     

(ดูหมายเหตขุอ้ 9) 10,381  2,822 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 107,905  27,251 
บวก เพ่ิมระหว่างงวด 45,909  45,909 
หกั    โอนไปอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) (1,509)  (1,166) 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,695)  (2,526) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  6,196  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 154,806  69,468 

ณ วัน ท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับบริษัทแห่งหน่ึง              
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว 
รวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2563 และหมดอายวุนัท่ี 4 มิถุนายน 2607 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และ                      
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ส าหรับค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ บริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินอิสระ                      
เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ดังกล่าวขา้งตน้เพื่อให้เป็นไป  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ลงวัน ท่ี  30 เมษายน 2547  
เร่ือง ความเห็นเก่ียวกับการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 14 มกราคม 
2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 
ค านวณโดยวิธี Relief from Royalty Method ซ่ึงแสดงมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 
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12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวนั้นสามารถน ามาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย 
ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,506   39,983   34,314   33,623  

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

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 5,811  (64)  5,747 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  158  281 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  433  32,782 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  523  40,506 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วันที่ 31 มนีำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2562    2562 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 5,788  267  6,055 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (91)  343 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (2,518)  1,643 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 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 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 5,633  (64)  5,569 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  158  281 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  601  26,768 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  691  34,314 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ณ วันที่ 31 มนีำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2562    2562 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับหน้ีลูกหน้ีการคา้ 5,602  270  5,872 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (91)  343 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (2,518)  1,643 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 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 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจบุนั 25,052  17,636  22,713  15,220 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (523)  2,348  (691)  2,634 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 24,529  19,984  22,022  17,854 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถกระทบยอด 
กบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 115,673  89,281  131,002  97,325 
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 23,135  17,856  26,200  19,465 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 1,394  2,128  (4,178)  (1,611) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 24,529  19,984  22,022  17,854 
        
 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 21.21  22.38  16.81  18.34 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยใช้
อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศใช้อตัราภาษี 
ท่ีก าหนดในประเทศนั้น ๆ ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน        
จากสถาบนัการเงิน 191,840  90,986  -  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี
และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง                 
ร้อยละ 1.90 - 2.63 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามล าดบั และมีการค ้าประกันโดยการจดจ านอง
ท่ีดินและอาคารทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ น             
และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไว้กับสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหว่าง                        
ร้อยละ 1.19 - 2.25 และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามล าดับ และค ้ าประกันโดยบริษัท (ดูหมายเหตุ                       
ขอ้ 23.5) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ 793,019   157,153   776,864   131,895  
เจา้หน้ีอ่ืน 73,546   62,434   72,162   58,209  
เงินปันผลคา้งจ่าย 645,517   2,332   645,517   2,332  
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 82,305   134,494   64,147   106,426  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 78,173   74,217   78,119   74,175  
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 235,234   110,746   225,234   97,592  
 1,907,794   541,376   1,862,043   470,629  
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15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ ยใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน
ค่าปุ๋ ยตามตั๋ว โดยบริษัทและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้บันทึกเงินค้างรับและค้างส่งปุ๋ ยส าหรับตั๋วปุ๋ ยน้ี
รวมอยู่ในลูกหน้ีการคา้ในจ านวนเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก
ตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่ง
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ ยให้ลูกคา้แลว้
หรือไดรั้บช าระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามล าดบั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวำคม  31 มีนาคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด        
ช าระภายในหน่ึงปี 18,612  3,810  16,369  1,177 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 54,731  3,010  52,725  575 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 73,343  6,820  69,094  1,752 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายดุงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,881  2,348  2,567  1,298 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 551  788  440  629 

 3,432  3,136  3,007  1,927 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 173,358  135,928  142,445  112,869 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,881  2,348  2,567  1,298 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 551  788  440  629 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย (12,877)  (8,200)  (11,611)  (7,763) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 163,913  130,864  133,841  107,033 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                    
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.50  1.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 
ราคาทองค าต่อหน่ึงบาท (บาท) 22,000  22,000 
อตัราเพ่ิมขึ้นของราคาทองค า 3  3 

18. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียรับ 16,627  15,556  16,025  14,950 
ค่าเช่ารับ 1,724  1,248  5,356  4,690 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 575  566  47  149 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 26,126  5,061  25,284  5,152 
อื่น ๆ 190  6,846  528  7,375 

 45,242  29,277  47,240  32,316 
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (176,588)  (370,897)  (152,759)  (256,798) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 34,468  44,849  -  - 
วตัถุดิบที่ใชไ้ป 893,877  1,102,781  862,724  1,102,781 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 121,679  123,496  98,859  100,232 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 64,592  60,525  55,822  51,890 
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 765  (452)  765  (452) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (323)  1,335  (323)  1,346 

20. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000 
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570) 

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

21. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล 
การด าเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ  1.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 643.20 ล้านบาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของ 
ปี 2561 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562  
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ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2561 
ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  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 

22. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
22.1 เงินลงทุน 

22.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,647  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,569  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระส าคญั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 78  77 
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22.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2563 2562 2563 2562 2563  2562 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั ผลิต น าเขา้ และจ าหน่าย        

 เคมีภณัฑ ์ 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต น าเขา้ และจ าหน่าย        
 ปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

      552,855  552,855 

22.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
22.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  48,289   65,055  
Atlas fertilizer corporation บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   4,519   -   4,519  
  -   4,519   48,289   69,574  

ลูกหน้ีอ่ืน         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 69  -  69  - 
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  920   718  
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6   45  
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  540   513  

  69  -  1,535   1,276  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ -  2,883  -  - 

         
เจ้ำหน้ีอ่ืน         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 326  -  -  -  
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์          
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18  216  -  197 
  344  216  -  197 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์          
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 326  -  326  -  
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22.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ -  1,349  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  45,828  51,791 
  -  1,349  45,828  51,791 

รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,932  3,732 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  5  6 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  817  510 
  -  -  4,754  4,248 

ค่ำซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 315  6,067  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 520  606  458  555 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 8,952  8,919  8,934  8,901 

การซ้ือและการขายกับบริษทัย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ราคาและเง่ือนไข
เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด 

23. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
23.1 บริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จ านวน 30.96 ลา้นบาท และ 15.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 จ านวน 5.08 ลา้นบาท และ 7.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 

23.2 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าในงบการเงินระหวา่งกาลรวมและในงบการเงินระหวา่งกาล
เฉพาะกิจการจ านวน 7.51 ลา้นบาท และ 4.99 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้ นและมีมูลค่าต ่าในงบ
การเงินระหว่างกาลรวมและในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการจ านวน 15.65 ลา้นบาท และ 
6.16 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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23.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น เลต
เตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและหนังสือค ้าประกนั บริษทัและ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ีย ังไม่ได้เบิกใช ้
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 สกุลเงิน 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 10,863.80  11,623.62  10,682.02  11,426.96 
 ดอลลาร์สหรัฐ 37.00  39.50  30.00  30.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,265.75  2,656.77  2,245.75  2,636.77 
 ดอลลาร์สหรัฐ 154.59  166.24  148.13  159.66 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

23.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือ                
ค  ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พันบำท 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

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

23.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนั
เงินกูย้ืมระยะสั้นและวงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 393.96 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
363.98 ลา้นบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนั
ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ ยเชิงเด่ียวเป็นจ านวนเงิน 0.12 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 3.86 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 3.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
95.07 ลา้นบาท)  

23.6 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ านวนเงิน 8.18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 268.65 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 
48.45 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
เป็นจ านวนเงิน 6.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 192.61 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
3.29 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.15 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

24. กำรด ำเนินงำนท่ีมีลกัษณะเป็นฤดูกำล 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายไดห้ลกัของบริษทั
เกิดขึ้นตามฤดูกาลภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดขึ้นมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสาม
ของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายได้หลักดังกล่าวเม่ือเกิดขึ้นจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงิน
เพิ่มเติม รายได้ ตน้ทุนขายและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 ไดน้ ามาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขาย 8,578,935  9,806,209  8,160,643  9,553,308 
รายไดจ้ากการให้บริการ 133,019  119,530  -  - 
ตน้ทุนขาย 6,862,679  7,743,239  6,487,782  7,553,493 
ตน้ทุนการให้บริการ 45,590  48,972  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 943,810  1,228,056  1,029,694  1,283,100 
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25. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลักในการน าเข้า ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภัณฑ์ บริการให้เช่าและอ่ืนๆ        
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานแยกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสามารถจ าแนกไดต้ามน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหนึ่ง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  1,141,603  -  1,141,603     
- รายไดอ่ื้น 26,716  21,387  48,103     
 1,168,319  21,387  1,189,706  108,957  12,119,645 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  28,588  28,588     
- รายไดอ่ื้น 656  596  1,252     
 656  29,184  29,840  11,776  237,156 
ส่วนงานอ่ืนๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  37,434  2,949  40,383     
- รายไดอ่ื้นๆ 594  -  594     
 38,028  2,949  40,977  (5,060)  252,541 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (50,457)     
รวมรายได ้     1,210,066     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       115,673   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (24,529)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม       91,144   

         12,609,342 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (564,605) 
สินทรัพยร์วม         12,044,737 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (4,641)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         15,793   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

102,296 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563         12,044,737 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 
 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหนึ่ง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  1,229,835  -  1,229,835     
- รายไดอ่ื้น 12,875  19,648  32,523     
 1,242,710  19,648  1,262,358  81,177  11,313,867 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  28,385  28,385     
- รายไดอ่ื้น 243  621  864     
 243  29,006  29,249  11,013  236,643 
ส่วนงานอ่ืนๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  57,115  3,841  60,956     
- รายไดอ่ื้นๆ 139  -  139     
 57,254  3,841  61,095                (2,909)  264,408 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (55,964)     
รวมรายได ้     1,296,738     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                      89,281    
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                    (19,984)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม                      69,297    

         11,814,918 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน                    (575,239) 
สินทรัพยร์วม         11,239,679 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (4,310)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         (7,034)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
               

57,953 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562         11,239,679 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้หลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนัความเส่ียง
บางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมและ
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ัน เทคนิคกำร 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

(พัน) 
อัตรำถัวเฉลี่ย
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วัน) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พันบำท) 

มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วันที่ 3l มีนำคม 2563 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 31,095 31.8984 25 - 280 25,638 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,034 31.1217 22 - 184 1,575 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,002 30.2798 7 - 185 (673) 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 917 30.3042 51 - 186 (210) 

 
 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ัน เทคนิคกำร 

 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 
(พัน) 

อัตรำถัวเฉลี่ย
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วัน) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พันบำท) 

มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วันที่ 3l มีนำคม 2563 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 1,489 30.7198 291 - 364 (2,618) ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,207 30.2875 87 - 155 869 ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิด
ลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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26.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 1,511 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 932 
 จ๊าต 625,042 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  2,428  
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ  474  
 จ๊าต  446,548  

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 21,592 
 ยโูร 8 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,720 

   
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  3,106  
 ยโูร  4  
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ  3,406  
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27. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน 
งบการเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ                      
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรสุทธิ ก าไรเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว้ การจดัประเภทรายการใหม่                   
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
รำยกำร กำรแสดงรำยกำร 

ที่แสดงไว้เดิม 
กำรแสดงรำยกำร 
ในงวดปัจจุบัน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

       
เงินฝากประจ าท่ีครบก าหนดมากกว่า เงินทุนชัว่คราว สินทรัพยท์างการเงิน  2,675,452  2,500,000 

3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  หมุนเวียนอื่น     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - สัญญา สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น สินทรัพยท์างการเงิน  196  196 
ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  หมุนเวียนอื่น     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - สัญญา หน้ีสินหมุนเวียนอื่น หน้ีสินทางการเงิน  300  - 
ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  หมุนเวียนอื่น       

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
28.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531  16,844  34,375 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 21 เม.ย. 2563 6.00 3,000  -  3,000 
   20,531  16,844  37,375 

28.2 เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษทัได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานใหญ่กับ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นเลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 
801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

29. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2563 
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