
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 3,517,697       3,507,123      3,347,489      3,399,179        
เงินลงทุนชัว่คราว 2.6 และ 7.1 - 2,675,452      - 2,500,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.1 895,259          559,126         938,887         579,801           
สินคา้คงเหลือ 6 1,940,202       1,755,555      1,700,312      1,539,088        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2.6 และ 7.1 3,760,572       - 3,603,996      -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 882                 588               563                525                  

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,114,612     8,497,844      9,591,247      8,018,593        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 136,758          136,569         98,000           98,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1.2 - - 552,855         552,855           
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 29,213            29,213           39,527           39,527             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,613,111       1,702,143      1,371,997      1,453,818        
สิทธิการเช่า 10 - 73,095           - -
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 142,149          - 61,888           -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม 11 545,956          546,454         545,901         545,901           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 44,246            39,983           38,123 33,623             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,374              6,632             5,037             5,354               

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,517,807       2,534,089      2,713,328      2,729,078        
รวมสินทรัพย์ 12,632,419     11,031,933    12,304,575    10,747,671       

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 13 135,148        90,986          -        -        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 1,277,856     541,376        1,150,984    470,629        
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 18,472          3,810            16,876         1,177            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 170,009        131,481        168,414       127,872        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 17,789          19,520          7,806           11,611          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,691          23,618          9,959           11,708          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,643,965     810,791        1,354,039    622,997        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16 47,000          3,010            45,658         575               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609 116,609        109,180 109,180        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 151,796        153,838        132,050       130,834        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,306          14,293          16,034         11,734          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 332,711        287,750        302,922       252,323        

รวมหน้ีสิน 1,976,676     1,098,541     1,656,961    875,320        

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 
ชาํระครบแลว้ 1,754,142     1,754,142     1,754,142    1,754,142     

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 20 (43,570)         (43,570)        (43,570)        (43,570)        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 175,415        175,415        175,415       175,415        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,733,098     8,015,150     8,761,627    7,986,364     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (51,012)         (59,663)        -           -           
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 10,568,073   9,841,474     10,647,614  9,872,351     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 87,670          91,918          -           -           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,655,743   9,933,392     10,647,614  9,872,351     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,632,419   11,031,933   12,304,575  10,747,671   

-                -               -               -               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 3,675,309    2,951,175    3,505,386    2,776,092     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,562         37,468         -           -            
ตน้ทุนขาย (2,646,830)   (2,315,868)   (2,507,824)   (2,149,402)    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (11,776)        (13,609)        -           -            
กําไรขั้นต้น 1,045,265    659,166       997,562       626,690        
รายไดอ่ื้น 18 35,599         22,781         37,232         25,502          
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,080,864    681,947       1,034,794    652,192        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (110,145)      (121,805)      (93,769)        (104,802)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (78,541)        (68,096)        (56,411)        (44,161)         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (9,023)          (9,470)          (9,005)          (9,002)           
รวมค่าใชจ่้าย (197,709)      (199,371)      (159,185)      (157,965)       
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 883,155       482,576       875,609       494,227        
ตน้ทุนทางการเงิน (1,163)          (1,487)          (611)             (99)               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 44                85                -           -            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 882,036       481,174       874,998       494,128        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (170,532)      (101,452)      (167,791)      (98,091)         
กําไรสําหรับงวด 711,504       379,722       707,207       396,037        

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 4,112           (2,344)          -           -            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 715,616       377,378       707,207       396,037        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 707,077       374,634       -           -            

4,427           5,088           -           -            
711,504       379,722       -           -            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 711,189       372,290       -           -            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,427           5,088           -           -            

715,616       377,378       -           -            

กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.21             0.64             1.21             0.68              
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก พนัหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 8,002,916    7,307,920    7,648,507    6,975,534     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 89,047         105,159       -           -            
ตน้ทุนขาย (5,907,486)   (5,862,519)   (5,601,335)   (5,567,921)    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (31,803)        (42,695)        -           -            
กําไรขั้นต้น 2,152,674    1,507,865    2,047,172    1,407,613     
รายไดอ่ื้น 18 87,396         71,759         115,632       100,813        
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,240,070    1,579,624    2,162,804    1,508,426     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (249,928)      (280,467)      (207,106)      (233,199)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (235,051)      (232,539)      (165,425)      (165,508)       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22.2.2 (28,085)        (27,554)        (27,581)        (27,050)         
รวมค่าใชจ่้าย (513,064)      (540,560)      (400,112)      (425,757)       
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,727,006    1,039,064    1,762,692    1,082,669     
ตน้ทุนทางการเงิน (3,762)          (3,999)          (1,539)          (280)              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.1.1 189              236              -           -            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,723,433    1,035,301    1,761,153    1,082,389     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (349,704)      (216,103)      (342,705)      (208,273)       
กําไรสําหรับงวด 1,373,729    819,198       1,418,448    874,116        

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 8,651           (19,805)        -           -            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,382,380    799,393       1,418,448    874,116        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,361,133    807,337       -           -            

12,596         11,861         -           -            
1,373,729    819,198       -           -            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,369,784    787,532       -           -            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,596         11,861         -           -            

1,382,380    799,393       -           -            

กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 2.33             1.38             2.43             1.49              
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก พนัหุ้น 584,714       584,714       584,714       584,714        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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)          

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -          -          -        -             -                      -            (18,375)        (18,375)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -          -          -        807,337         (19,805)                               787,532        11,861         799,393           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,754,142 (43,570)        175,415 7,914,765      (57,295)                               9,743,457     87,220         9,830,677        

-                -                              -                -              -                   

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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)          

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -          -          -        -             -                      -            (16,844)        (16,844)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -          -          -        1,361,133      8,651                                  1,369,784     12,596         1,382,380        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,733,098      (51,012)                               10,568,073   87,670         10,655,743      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที่ออก  ส่วนตํ่ากว่า กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม



หมายเหตุ ทุนที่ออก
และชําระแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 1,754,142 (43,570)             175,415 7,876,626         9,762,613         
จ่ายเงินปันผล 21 -                -                -                (877,071)           (877,071)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                874,116            874,116            
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 1,754,142 (43,570)             175,415 7,873,671         9,759,658         

0 0
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)             175,415 7,986,364         9,872,351         
จ่ายเงินปันผล 21 -                -                -                (643,185)           (643,185)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                -                1,418,448         1,418,448         
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 1,754,142 (43,570)             175,415 8,761,627         10,647,614       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตํ่ากว่า กาํไรสะสม รวม
มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,723,433    1,035,301    1,761,153    1,082,389    
ปรับปรุงดว้ย

หน้ีสงสัยจะสูญ 8,332           2,934           7,952           2,953           
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 9,543           (1,788)          9,543           (1,788)          
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน -           (3,402)          -           (3,402)          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 199,863       190,350       173,161       160,564       
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,676)          (599)             (1,098)          111              
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -           212              -           -           
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,297         11,240         9,022           6,773           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (189)             (236)             -           -           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,021           2,255           389              2,004           

รายไดเ้งินปันผลรับ -           -           (20,531)        (21,125)        
ดอกเบ้ียรับ (39,883)        (45,813)        (38,381)        (43,937)        
ตน้ทุนทางการเงิน 3,762           3,999           1,539           280              
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 1,914,503    1,194,453    1,902,749    1,184,822    

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (351,157)      (308,972)      (372,554)      (278,513)      
สินคา้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (194,190)      214,431       (170,767)      193,295       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (294)             377              (38)               395              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 258              473              317              (148)             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 736,170       214,382       674,751       162,367       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,073           (3,927)          (1,749)          (2,872)          
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (14,070)        (9,192)          (11,611)        (8,754)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 3,013           (1,453)          4,300           (75)               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,095,306    1,300,572    2,025,398    1,250,517    

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
จ่ายภาษีเงินได้ (315,439)      (241,261)      (306,663)      (231,679)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดําเนินงาน 1,779,867    1,059,311    1,718,735    1,018,838    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 2.6 2,675,452    (985,128)      2,500,000    (1,000,000)   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจาํ
ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เพิ่มข้ึน 2.6 (3,756,549)   -           (3,600,000)   -           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (99,964)        (109,219)      (82,803)        (99,958)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,288           2,946           3,207           1,564           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -           -           20,531         21,125         
รับดอกเบ้ีย 47,126         45,793         44,720         44,244         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,129,647)   (1,045,608)   (1,114,345)   (1,033,025)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 39,837         101,156       -           -           

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,486)        (5,492)          (11,357)        (2,105)          
เงินปันผลจ่าย (643,184)      (877,094)      (643,184)      (877,094)      
เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (16,844)        (18,375)        -           -           
จ่ายดอกเบ้ีย (6,307)          (3,487)          (1,539)          (280)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (639,984)      (803,292)      (656,080)      (879,479)      

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 338              (5,375)          -           -           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 10,574         (794,964)      (51,690)        (893,666)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,507,123    5,516,734    3,399,179    5,443,612    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 4.3 3,517,697    4,721,770    3,347,489    4,549,946    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 หอ้งเลขท่ี 
801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

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

1.2 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 284 หมู่ 1 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ บริษัท
ประกอบธุรกิจหลกัในการบริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จังหวดัสมุทรปราการ บริษัท
ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส านกังาน
ตั้งอยู่ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อยา่งไรกต็าม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและ                           
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

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

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวด
สามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
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
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

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

 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม 2562  จัดประเภทใหม่  

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563  ประเภท 

เงินลงทุนช่ัวครำว        
เงินฝากประจ าครบก าหนด 
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2,675,452 

 
  (2,675,452) 

 
- 

 
 

        

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  
สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 196 

 

  (196) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน       
เงินฝากประจ าครบก าหนด 
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
- 

   
 2,675,452 

  
2,675,452 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  
สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
 
- 

   
                           

196 

   
                            

196 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

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

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 300 

 

  (300) 

 

- 

 

 
        

หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
 
- 

   
                           

300 

   
                            

300 

 หน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม 2562  จัดประเภทใหม่  

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563  ประเภท 

เงินลงทุนช่ัวครำว        
เงินฝากประจ าครบก าหนด 
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2,500,000 

 
  (2,500,000) 

 
- 

 
 

        

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  
สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 196 

 

  (196) 

 

- 

 

 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน       
เงินฝากประจ าครบก าหนด 
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
- 

   
 2,500,000 

  
2,500,000 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  
สัญญาซ้ือเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
 
- 

   
                           

196 

   
                            

196 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 3,756.55 ลา้นบาท และ 3,600.00 ลา้นบาท 
ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงน ามาใชแ้ทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่า 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัหลกัการควบคุม TFRS 16 
ก าหนดหลกัการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกคา้ 
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบั 
ส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
กบัสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการน า 
TFRS 16 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่
เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทั
อยา่งเป็นสาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทั ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูก
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

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

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยวดั
มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพย์
สิทธิการใช้ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้า
หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16   
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2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า                       
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น  
(จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) 
ในงบกระแสเงินสด 

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

ภายใต ้TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

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

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
อยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษัทปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วย
จ านวนของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการ
ทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการ
ขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  
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สญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่าตาม TAS 17 และจดัประเภท
รายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลงัข้อมูลเปรียบเทียบและ 
ยงัคงน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานตามหลักการ  TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับหน้ีสิน                              
ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่าย
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 
3.56 ต่อปี 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรก และหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  45,865  36,813 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า  (20,108)  (11,056) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  (1,328)  (1,328) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  24,429  24,429 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัหน้ีสินตามสญัญาเช่าจ านวน 24.43 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและจดัประเภทรายการสิทธิการเช่าจ านวน 73.10 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 กลุ่มบริษทัเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี 1 ฉบบั
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี 
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

-  เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ยกเวน้การปรับปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึน
ถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายติุธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้านั้น
กระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิง
ถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนักบักรอบแนวคิด 
โดยใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบ
การเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  
ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  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 

2.9 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึน
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับ
ภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 โดย
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั คือ เงินฝากประจ าครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  
ซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน  

สัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลงักับขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตาม TAS 17         
ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่า                 
ท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า                    
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า                
เหล่าน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย
ช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม  
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การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา                   

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

สิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบ้ีย 
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระ 
ตามสญัญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจ                           
ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิ                 
การใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือ                     
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                  
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคา
เร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดอ้ยค่าหรือไม่ และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีระบุไดต้ามท่ีกล่าวใน
นโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 
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ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไข                     
การจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้
ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่ าท่ีจะต้องจ่าย                     
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรง         
ตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินค านวณโดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคา
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,649  13,054  5,749  13,054 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,460  115,604  83,199  102,736 
หกั ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        

สญัญาเช่าการเงิน -  (3,607)  -  - 
หกั เงินสดจ่าย (99,964)  (109,219)  (82,803)  (99,958) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 6,145  15,832  6,145  15,832 
        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี        

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

บวก  หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
         (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 24,429  -  24,429  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า        

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

            บวก  หน้ีสินตามสญัญาเช่าระหว่างงวด 47,709  3,607  47,710  - 
หกั เงินสดจ่าย (13,486)  (5,492)  (11,357)  (2,105) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 65,472  8,071  62,534  2,202 
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4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

บวก เงินสดรับสุทธิ 39,837  101,156  -  - 
หกั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        
           ต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่า     -  - 

งบการเงิน 4,325  (2,068)  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 135,148  134,421  -  - 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 954   1,076   560   560  
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,866,741   1,953,136   2,696,927   1,848,617  
เช็คในมือ -   2,909   -  - 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 0.75 ต่อปี) 650,002   1,550,002   650,002   1,550,002  

 3,517,697   3,507,123   3,347,489   3,399,179  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 866,521   499,156   915,279   527,843  
ลูกหน้ีอ่ืน 5,910   4,563   7,243   5,563  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,789   43,669   7,939   36,012  
รายไดค้า้งรับ 6,848   11,518   6,617   10,383  
เงินทดรองจ่าย 2,191   220   1,809  - 
 895,259   559,126   938,887   579,801  

5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระ 531  341  200  165 
        บริษทัอื่น        
ยงัไม่ถึงก าหนด 797,996  452,185  738,447   418,391 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน 41,828  48,192  40,132   45,617 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,305  -  4,305  - 
มากกวา่ 12 เดือน 23,182  23,317  22,293   22,428 

 867,311  523,694  805,177   486,436 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ        
ขอ้ 22.2.1)        
ยงัไม่ถึงก าหนด 36,599  4,519  146,221   69,574 

 36,599  4,519  146,221   69,574 
รวมลูกหน้ีการคา้ 903,910  528,213   951,398   556,010  
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ (37,389)  (29,057)  (36,119)   (28,167) 
 866,521  499,156  915,279   527,843  



 
- 18 - 

 

 

6. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้คงเหลือ 1,950,357   1,756,167   1,710,467   1,539,700  
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (10,155)   (612)  (10,155)   (612) 
 1,940,202   1,755,555   1,700,312   1,539,088  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมี
ภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสัง่จ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) 
ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 292.40 ลา้นบาท และ 184.96 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วม
สินค้าท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกค้า
จ านวน 291.61 ลา้นบาท และ 171.77 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. เงินลงทุนช่ัวครำวและสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
7.1 เงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
เงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 3,756,549  -  3,600,000  - 
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขาย 4,023  -  3,996  - 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,760,572  -  3,603,996  - 

        

เงินลงทุนช่ัวครำว        
    เงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) -   2,675,452  -   2,500,000 
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7.2 เงินฝากประจ า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 วนัครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 2563  2562 2563  2562 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.25 - 1  1 - 1.75 3,756,549  2,675,452 

    
 วนัครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 2563  2562 2563  2562  

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.60 - 0.90  1.50 - 1.75 3,600,000  2,500,000 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัใน
งบการเงินรวมเป็นท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 
29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพื่อรับค่าเช่าและไม่ไดใ้ชด้ าเนินงานซ่ึงไดรั้บโอนจากการ 
รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท  
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9. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกจิกำร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,702,143  1,453,818 
หกั    อุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) (10,381)  (2,822) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,691,762  1,450,996 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด 97,460  83,199 
บวก  โอนกลบัอุปกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 2,375  1,809 
หกั ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (2,612)  (2,109) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (184,546)  (161,898) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  8,672  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,613,111  1,371,997 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ         
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้        
แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,828,189  2,804,153  2,530,882  2,510,200 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้ าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคารบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจ านวน 446.09 ล้านบาท และ 467.12 ลา้นบาท ตามล าดับ จ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 23.3) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าท่ีดินและอาคาร
ทั้ งหมดซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจ านวน 21.56 ล้านบาท จ านองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 23.3) 
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10. สิทธิกำรเช่ำและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเคล่ือนไหวสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกจิกำร 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
บวก  สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) 73,095  - 
บวก  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ จากสญัญาเช่าด าเนินงานภายใตม้าตรฐาน    

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

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 10,381  2,822 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 107,905  27,251 
บวก เพ่ิมระหว่างงวด 47,709  47,709 
หกั    โอนไปอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) (2,375)  (1,809) 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (14,790)  (11,263) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  3,700  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 142,149  61,888 

ณ วัน ท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับบริษัทแห่งหน่ึง              
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว 
รวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมดอายวุนัท่ี 4 มิถุนายน 2607 

11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และ                      
ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ส าหรับค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ                     
เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เพื่อให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวัน ท่ี  30 เมษายน 2547  
เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 14 มกราคม 
2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 
ค  านวณโดยวิธี Relief from Royalty Method ซ่ึงแสดงมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

  



 
- 22 - 

 

 

12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวนั้นสามารถน ามาหกักลบกนัไดต้ามกฎหมาย 
ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44,246   39,983   38,123   33,623  

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

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 

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

 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2563    2563 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 5,811  1,591  7,402 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  1,908  2,031 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  1,567  33,916 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  (799)  (799) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  4,263  44,246 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2562    2562 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,788  587  6,375 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (358)  76 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (3,689)  472 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  (680)  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25,499  2,096  27,595 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,562  (2,044)  34,518 

      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

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

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 

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

 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2563    2563 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 5,633  1,591  7,224 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  1,908  2,031 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  1,804  27,971 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -  (799)  (799) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  4,500  38,123 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2562    2562 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,602  591  6,193 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 434  (358)  76 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,161  (3,689)  472 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  (680)  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,021  1,157  22,178 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,898  (2,979)  28,919 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 353,967  214,059  347,205  205,294 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (4,263)  2,044  (4,500)  2,979 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 349,704  216,103  342,705  208,273 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สามารถกระทบยอด 
กบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,723,433  1,035,301  1,761,153  1,082,389 

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 344,687  207,060  352,231  216,478 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 5,017  9,043  (9,526)  (8,205) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 349,704  216,103  342,705  208,273 

        
 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 20.29  20.87  19.46  19.24 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยใช้
อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศใช้อตัราภาษี 
ท่ีก าหนดในประเทศนั้น ๆ ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น        
จากสถาบนัการเงิน 135,148  90,986  -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี
และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง                 
ร้อยละ 1.80 - 2.75 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามล าดบั และมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินและอาคารทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9)   
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น             
และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไวก้ับสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหว่าง                        
ร้อยละ 0.65 - 0.70 และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามล าดบั และค ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 23.5) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ 764,694   157,153   671,946   131,895  
เจา้หน้ีอ่ืน 81,954   62,434   77,483   58,209  
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,333   2,332   2,333   2,332  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 136,474   134,494   107,615   106,426  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 57,792   74,217   57,719   74,175  
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 234,609   110,746   233,888   97,592  
 1,277,856   541,376   1,150,984   470,629  

15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสัง่จ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน
ค่าปุ๋ยตามตั๋ว โดยบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้บันทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยส าหรับตั๋วปุ๋ยน้ี
รวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจ านวนเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก
ตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่ง
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้
หรือไดรั้บช าระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามล าดบั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด        
ช าระภายในหน่ึงปี 18,472  3,810  16,876  1,177 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 47,000  3,010  45,658  575 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 65,472  6,820  62,534  1,752 

17. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายดุงักล่าวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,643  8,876  7,703  4,885 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,654  2,364  1,319  1,888 

 10,297  11,240  9,022  6,773 

 
 

  



 
- 28 - 

 

 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 173,358  135,928  142,445  112,869 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,643  8,876  7,703  4,885 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,654  2,364  1,319  1,888 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (14,070)  (9,192)  (11,611)  (8,754) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 169,585  137,976  139,856  110,888 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                    
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.50  1.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า 3  3 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560  ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560 
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18. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียรับ 7,625  13,504  7,260  12,883 
ค่าเช่ารับ 1,480  1,495  5,036  4,705 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 446  -  353  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 17,005  4,284  14,796  4,336 
อ่ืน ๆ 9,043  3,498  9,787  3,578 

 35,599  22,781  37,232  25,502 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียรับ 39,883  45,813  38,381  43,937 
ค่าเช่ารับ 4,709  4,081  15,285  13,972 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,676  599  1,098  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 26,520  6,611  23,877  6,973 
เงินปันผลรับ -  -  20,531  21,125 
อ่ืน ๆ 14,608  14,655  16,460  14,806 

 87,396  71,759  115,632  100,813 
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 160,780  546,830  123,342  405,399 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 42,994  23,473  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 2,239,661  1,581,294  2,178,716  1,579,385 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 126,297  126,799  103,979  101,839 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 68,443  67,501  59,461  55,120 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8,411  (346)  8,411  (346) 
โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (2,134)  (5,457)  (2,358)  (5,450) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (30,015)  113,421  (59,990)  76,179 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 107,656  90,299  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 5,181,986  4,951,616  5,071,780  4,947,355 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 373,435  375,802  303,784  302,776 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 199,863  190,350  173,161  160,564 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 9,542  (1,788)  9,542  (1,788) 
หน้ีสงสยัจะสูญ  8,333  2,934  7,951  2,953 
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20. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 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 
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
การจัดสรรก าไรของปี 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  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2562 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  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 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2561 
ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  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. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
22.1 เงินลงทุน 

22.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทนุ  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทนุ วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,758  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทนุ  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทนุ วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย   

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

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระส าคญั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 44  85 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 189  236 

22.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563 2562 2563 2562 2563  2562 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอม็ซี 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        
 ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง 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 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  109,622   65,055  
Atlas fertilizer corporation บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   4,519   -   4,519  
บริษทั ธนเทพทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,825  -  14,825  - 
บริษทั ธนเทพธนูทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,044  -  9,044  - 
บริษทั ธนเทพสารดินไทย จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,730  -  12,730  - 
  36,599   4,519   146,221   69,574  

ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  877   718  
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  31   45  
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  771   513  

  -  -  1,679   1,276  
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,341  2,883  -  - 
         

รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกั         
บริษทั ธนเทพทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,902  -  13,902  - 
บริษทั ธนเทพธนูทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,836  -  4,836  - 
บริษทั ธนเทพสารดินไทย จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,802  -  9,802  - 
  28,540  -  28,540  - 

 

* ในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2563 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทัธนเทพ 
บริษทัจึงไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง 
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22.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  816  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  26,451  4,894 
บริษทั ธนเทพทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 924  -  924  - 
บริษทั ธนเทพธนูทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,207  -  4,207  - 
บริษทั ธนเทพสารดินไทย จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,928  -  2,928  - 

  8,059  816  34,510  4,894 

รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,858  3,527 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  11  8 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  1,026  508 
  -  -  4,895  4,043 

ค่ำซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,285  3,249  -  - 

         
ค่ำซ้ือสินทรัพย์         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,384  -  3,384 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170  623  153  554 

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 9,023  9,470  9,005  9,002 

* ในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2563 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทัธนเทพ 
บริษทัจึงไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  2,973  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  107,982  89,955 
บริษทั ธนเทพทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 924  -  924  - 
บริษทั ธนเทพธนูทอง จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,207  -  4,207  - 
บริษทั ธนเทพสารดินไทย จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,928  -  2,928  - 
  8,059  2,973  116,041  89,955 

รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  11,514  10,879 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  29  22 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  2,797  1,729 
  -  -  14,340  12,630 

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  17,531  19,125 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,000  2,000 
  -  -  20,531  21,125 

ค่ำซ้ือ          
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,910  9,622  -  - 

         
ค่ำซ้ือสินทรัพย์         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,384  -  3,384 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,198  1,833  1,068  1,662 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 28,085  27,554  27,581  27,050 

* ในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2563 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทัธนเทพ 
บริษทัจึงไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง 

การซ้ือและการขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 
ราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด 

23. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
23.1 บริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จ านวน 21.80 ลา้นบาท และ 15.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 7.25 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563: ไม่มี)  
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23.2 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าในงบการเงินระหวา่งกาลรวมและในงบการเงินระหวา่งกาล
เฉพาะกิจการจ านวน 19.42 ลา้นบาท และ 7.87 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้ นและมีมูลค่าต ่ า 
ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการจ านวน 12.10 ลา้นบาท 
และ 7.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 

23.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น เลต
เตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและหนังสือค ้าประกนั บริษทัและ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช ้
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 สกลุเงิน 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 10,911.08  11,623.62  10,736.20  11,426.96 
 ดอลลาร์สหรัฐ 38.50  39.50  30.00  30.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,499.57  2,656.77  2,482.62  2,636.77 
 ดอลลาร์สหรัฐ 157.11  166.24  150.88  159.66 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

23.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือ                
ค  ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

หนงัสือค ้าประกนัไฟฟ้า 8,831  8,831  8,656  8,656 
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23.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 381.91 ล้านบาท) และจ านวนเงิน 12.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
363.98 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเป็น 
ผูค้  ้าประกนัให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ยเชิงเดี่ยวเป็นจ านวนเงิน 0.56
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 17.76 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 3.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 95.07 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

23.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 9.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
302.26 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 6.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 192.61 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
3.07 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.15 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

24. กำรด ำเนินงำนท่ีมีลกัษณะเป็นฤดูกำล 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายไดห้ลกัของบริษทั
เกิดข้ึนตามฤดูกาลภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดข้ึนมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสาม
ของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายได้หลกัดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลทางการเงิน
เพิ่มเติม รายได ้ตน้ทุนขายและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และ 2562 ไดน้ ามาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขาย 9,375,881  8,657,000  8,956,376  8,244,749 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 117,595  133,118  -  - 
ตน้ทุนขาย 7,020,384  6,983,211  6,662,868  6,627,476 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 37,267  55,031  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,476,090  896,775  1,544,515  975,795 
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25. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ  โดยบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ
หลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ สารละลาย เคมีภณัฑ์ บริการให้เช่าและอ่ืน ๆ        
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานแยกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถจ าแนกไดต้ามน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
หน่วย : พนับำท 

 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหน่ึง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  3,648,530  -  3,648,530     
- รายไดอ่ื้น 27,138  12,301  39,439     
 3,675,668  12,301  3,687,969  867,290  12,769,907 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  27,648  27,648     
- รายไดอ่ื้น 166  361  527     
 166  28,009  28,175  11,373  233,852 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  53,231  913  54,144     
- รายไดอ่ื้น ๆ 526  -  526     
 53,757  913  54,670  3,373  271,406 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (31,300)     
รวมรายได ้     3,739,514     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       882,036   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (170,532)   
ก าไรส าหรับงวด       711,504   

         13,275,165 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (641,947) 
สินทรัพยร์วม         12,633,218 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (4,427)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         4,112   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

711,189 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563         12,633,218 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
หน่วย : พนับำท 

 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหน่ึง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  7,950,600  -  7,950,600     
- รายไดอ่ื้น 65,409  53,677  119,086     
 8,016,009  53,677  8,069,686  1,690,078  12,769,907 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  83,785  83,785     
- รายไดอ่ื้น 959  1,438  2,397     
 959  85,223  86,182  32,150  233,852 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  160,299  5,261  165,560     
- รายไดอ่ื้น ๆ 730  54  784     
 161,029  5,315  166,344  1,205  271,406 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (142,664)     
รวมรายได ้     8,179,548     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,723,433   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (349,704)   
ก าไรส าหรับงวด       1,373,729   

         13,275,165 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (641,947) 
สินทรัพยร์วม         12,633,218 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (12,596)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         8,651   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

1,369,784 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563         12,633,218 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหน่ึง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  2,904,335  -  2,904,335     
- รายไดอ่ื้น 6,849  17,591  24,440     
 2,911,184  17,591  2,928,775  464,347  11,384,537 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  28,681  28,681     
- รายไดอ่ื้น 1,176  619  1,795     
 1,176  29,300  30,476  12,981  220,951 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  51,735  8,787  60,522     
- รายไดอ่ื้น ๆ 589  -  589     
 52,324  8,787  61,111  3,846  252,948 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (8,853)     
รวมรายได ้     3,011,509     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       481,174   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (101,452)   
ก าไรส าหรับงวด       379,722   

         11,858,436 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (540,477) 
สินทรัพยร์วม         11,317,959 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (5,088)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         (2,344)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

372,290 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562         11,317,959 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหน่ึง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  7,200,712  -  7,200,712     
- รายไดอ่ื้น 43,154  57,920  101,074     
 7,243,866  57,920  7,301,786  996,203  11,384,537 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  84,060  84,060     
- รายไดอ่ื้น 1,788  1,844  3,632     
 1,788  85,904  87,692  30,276  220,951 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  197,164  21,099  218,263     
- รายไดอ่ื้น ๆ 763  45  808     
 197,927  21,144  219,071  8,822  252,948 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (123,475)     
รวมรายได ้     7,485,074     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,035,301   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (216,103)   
ก าไรส าหรับงวด       819,198   

         11,858,436 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (540,477) 
สินทรัพยร์วม         11,317,959 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (11,861)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         (19,805)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

787,532 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562         11,317,959 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้หลายสญัญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนัความเส่ียง
บางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมและ
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดับช้ัน เทคนิคกำร 
 สกลุเงิน จ ำนวนเงิน 

(พนั) 
อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

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

มูลค่ำยุตธิรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 24,689 31.3005 2 - 185 6,816 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,374 31.4708 44 - 175 26 

ณ วนัที่ 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 มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดับช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงิน จ ำนวนเงิน 
(พนั) 

อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

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

มูลค่ำยุตธิรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,392 31.1969 104 - 366 (2,820) ล าดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

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

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึงคิด
ลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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26.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 3,823 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,788 
 จ๊าต 1,450,203 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  2,428  
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ  474  
 จ๊าต  446,548  

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 19,084 
 ยโูร 4 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 6,821 

   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ  3,106  
 ยโูร  4  
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ  3,406  

27. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
16 พฤศจิกายน 2563 
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