รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้างต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิน ของบริ ษ ทั
ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้

การรับรู้ รายได้
ตามที่ ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
บริ ษทั บันทึกการขายตัว๋ ปุ๋ ยเป็ น “รายได้จากการขายตั้งพัก” • ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท และ
และจะจัดประเภทรายการเป็ น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”
ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของนโยบายดั งกล่ าวกั บ
เมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินจากลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้รายได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการขายเมื่อบริ ษทั ส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ลูกค้า ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ ยงที่รายการขายที่บนั ทึกในระหว่างปี เป็ นรายการค้า • ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนา
การควบคุ ม ภายในไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ และทดสอบ
ที่ ยงั ไม่ ได้เกิ ดขึ้ น และการบันทึ กรายได้จากการขายไม่ ถูก
ความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
งวด ณ วันสิ้ นปี
กับการบันทึกรายได้ระหว่างปี และการรับรู ้รายได้ ณ
วันสิ้ นงวด
• ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด
ของรายการขายกับเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง
• ทดสอบรายการขายที่ เกิ ด ขึ้ น ช่ ว งใกล้ว ัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาด
ว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารหรื อผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการ
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-4-

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิ น หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ นการน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

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

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

4.1
7.1
5
6 และ 15
7

2,902,744,150
628,284,075
1,654,081,657
4,497,354,417
717,284
9,683,181,583

3,507,122,939
2,675,452,137
559,126,178
1,755,554,746
588,646
8,497,844,646

2,716,667,957
645,778,464
1,470,672,508
4,351,060,752
600,386
9,184,780,067

3,399,178,817
2,500,000,000
579,800,706
1,539,087,665
525,900
8,018,593,088

24.1.1
24.1.2
8
9
10
10
11
12

136,807,196
29,212,697
1,563,377,476
136,807,791
545,900,757
45,635,125
6,308,500
2,464,049,542
12,147,231,125

136,568,733
29,212,697
1,702,143,081
73,095,093
546,453,480
39,983,199
6,632,439
2,534,088,722
11,031,933,368

98,000,000
552,854,981
39,527,022
1,338,289,982
61,490,529
545,900,757
39,695,381
5,039,560
2,680,798,212
11,865,578,279

98,000,000
552,854,981
39,527,022
1,453,818,296
545,900,757
33,622,760
5,354,589
2,729,078,405
10,747,671,493

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

162,261,868

90,986,317

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

14

623,790,143

541,375,905

571,032,694

470,629,482

10

19,421,755

3,809,517

18,038,727

1,177,068

200,479,223

131,481,026

196,259,609

127,872,129

19,519,679

3,998,530

11,610,600

-

-

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

8,389,689

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

7

1,415,027

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

-

24,119,978

23,618,790

11,510,884

11,707,997

1,039,877,683

810,791,234

800,840,444

622,997,276

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

10

45,368,964

3,010,455

44,316,036

574,499

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

16

161,303,711

153,837,968

136,885,246

130,833,946

17,850,479

14,293,120

16,010,479

11,734,120

341,131,733

287,750,122

306,391,912

252,322,716

1,381,009,416

1,098,541,356

1,107,232,356

875,319,992

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 584,716,118 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

20

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

22

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

8,846,011,230

8,015,149,709

8,872,359,224

7,986,364,802

(59,318,155)

(59,662,780)

-

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

10,672,679,774

9,841,473,628

10,758,345,923

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

93,541,935

91,918,384

10,766,221,709

9,933,392,012

10,758,345,923

9,872,351,501

12,147,231,125

11,031,933,368

11,865,578,279

10,747,671,493

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 584,714,068 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท ชําระครบแล้ว
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9,872,351,501

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

18

24.2.2

24.1.1
12

2563

2562

9,313,164,204
121,137,698
(6,954,308,306)
(43,183,214)
2,436,810,382
53,131,226
54,982,740
2,544,924,348
(323,342,757)
(308,128,924)
(38,592,372)
(670,064,053)
1,874,860,295
(4,807,865)
238,463
1,870,290,893
(379,908,900)
1,490,381,993

8,680,885,312
133,707,059
(6,975,417,101)
(48,159,347)
1,791,015,923
71,406,577
34,971,680
1,897,394,180
(354,297,237)
(313,613,887)
(36,530,711)
(704,441,835)
1,192,952,345
(5,207,362)
321,517
1,188,066,500
(248,687,105)
939,379,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,803,859,087
(6,520,420,825)
2,283,438,262
51,338,795
88,151,054
2,422,928,111
(268,490,908)
(217,532,750)
(38,070,372)
(524,094,030)
1,898,834,081
(2,154,894)
1,896,679,187
(369,060,918)
1,527,618,269

8,283,402,584
(6,629,453,769)
1,653,948,815
68,776,945
67,992,612
1,790,718,372
(295,777,691)
(219,989,575)
(36,008,711)
(551,775,977)
1,238,942,395
(326,969)
1,238,615,426
(238,430,587)
1,000,184,839

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

344,625

(22,173,208)

16

2,665,425

(18,872,474)

1,952,035

(16,718,176)

12

(533,085)
2,476,965
1,492,858,958

3,774,495
(37,271,187)
902,108,208

(390,407)
1,561,628
1,529,179,897

3,343,635
(13,374,541)
986,810,298

1,472,324,649
18,057,344
1,490,381,993

922,293,694
17,085,701
939,379,395

-

-

1,474,391,621
18,467,337
1,492,858,958

885,548,872
16,559,336
902,108,208

-

-

2.52
584,714,068

1.58
584,714,068

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บาท
หุ้น

-

2.61
584,714,068

-

1.71
584,714,068

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนตํ่ากว่ า

และชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

1,754,142,204

(43,570,340)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ ได้ จดั สรร

ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ น

ทุนสํ ารอง

จากการแปลงค่ างบการเงิน

ตามกฎหมาย

ของบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ

175,414,835

เงินปันผล

23

-

-

-

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

23

-

-

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่

ควบคุม

93,734,072

7,984,498,731

(37,489,572)

9,832,995,858

(877,071,102)

-

(877,071,102)

907,722,080

(22,173,208)

-

ส่ วนได้ เสี ย

-

-

9,926,729,930
(877,071,102)

(18,375,024)

(18,375,024)

885,548,872

16,559,336

902,108,208

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,015,149,709

(59,662,780)

9,841,473,628

91,918,384

9,933,392,012

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,015,149,709

(59,662,780)

9,841,473,628

91,918,384

9,933,392,012

(643,185,475)

-

(643,185,475)

เงินปันผล

23

-

-

-

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

23

-

-

-

-

-

-

-

1,474,046,996

344,625

8,846,011,230

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

-

-

(643,185,475)

(16,843,786)

(16,843,786)

1,474,391,621

18,467,337

1,492,858,958

(59,318,155)

10,672,679,774

93,541,935

10,766,221,709

0

0

0

0

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนตํา่ กว่ า

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จดั สรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปั นผล

1,754,142,204
23

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(43,570,340)

175,414,835

7,876,625,606

9,762,612,305

-

-

-

(877,071,102)

(877,071,102)

-

-

-

986,810,298

986,810,298

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

7,986,364,802

9,872,351,501

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

7,986,364,802

9,872,351,501

เงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

-

-

-

(643,185,475)

(643,185,475)

-

-

-

1,529,179,897

1,529,179,897

8,872,359,224

10,758,345,923

0

0

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
ปรับปรุ งด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกําไร
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากในกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,490,381,993

939,379,395

1,527,618,269

1,000,184,839

379,908,900
(1,780,237)
8,398,976

248,687,105
115,637
(1,554,670)

369,060,918
(2,078,796)
8,398,976

238,430,587
155,137
(1,554,670)

268,931,227
(929,188)
16,232,051
(238,463)

(3,402,417)
253,833,896
(1,411,395)
28,710,637
(321,517)

233,591,314
(1,303,142)
12,001,865
-

(3,402,417)
215,155,142
573,240
21,652,386
-

1,166,065
(53,131,226)
4,807,865
2,113,747,963

(351,839)
(71,406,577)
5,207,362
1,397,485,617

465,020
(20,531,214)
(51,338,795)
2,154,894
2,078,039,309

(645,329)
(21,124,976)
(68,776,945)
326,969
1,380,973,963

(75,738,684)
93,074,113
(128,638)
323,939
82,400,421
501,188
(17,230,873)
3,557,359
2,200,506,788
(317,095,711)
1,883,411,077

(135,381,325)
593,286,027
(141,375)
(713,253)
(182,214,232)
(3,665,512)
(10,153,694)
(5,779,321)
1,652,722,932
(242,846,444)
1,409,876,488

(70,998,943)
60,016,181
(74,486)
315,029
95,372,952
(197,113)
(11,610,600)
4,276,359
2,155,138,688
(307,136,466)
1,848,002,222

(150,345,786)
573,100,434
(131,025)
(1,353,088)
(184,908,356)
(2,011,157)
(8,794,662)
(4,101,321)
1,602,429,002
(232,219,151)
1,370,209,851

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจํา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย - บริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.2

4.3
4.2

4.1

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(1,820,841,528) (2,500,127,642) (1,850,000,000) (2,500,000,000)
(116,799,532) (136,502,943)
(98,452,753) (122,895,485)
5,129,801
5,493,766
3,659,940
2,733,000
20,531,214
21,124,976
57,387,594
66,195,510
54,770,272
64,296,183
(1,875,123,665) (2,564,941,309) (1,869,491,327) (2,534,741,326)

74,694,982
(18,398,440)
(643,100,870)
(16,843,786)
(6,800,954)
(610,449,068)

55,719,676
(6,743,306)
(877,018,924)
(18,375,024)
(5,836,323)
(852,253,901)

(2,217,133)
(2,292,353)
(604,378,789) (2,009,611,075)
3,507,122,939 5,516,734,014
2,902,744,150 3,507,122,939

(15,765,991)
(643,100,870)
(2,154,894)
(661,021,755)

(2,556,220)
(877,018,924)
(326,969)
(879,902,113)

(682,510,860) (2,044,433,588)
3,399,178,817 5,443,612,405
2,716,667,957 3,399,178,817

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

กำรดำเนินงำนและข้ อมูลทั่วไป
1.1 การดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขที่
801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออกและผูจ้ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษ ัท ประกอบด้วย โซจิ ทสึ คอร์ ปอเรชั่น ถื อหุ ้นร้ อยละ 43.92 และบริ ษ ัท ไอเอสที เ อส
(ประเทศไทย) จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 39.53
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1.2 การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ 284 หมู่ 1 ตาบล
ปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด สมุ ท รปราการ 10290 บริ ษ ัท
ประกอบธุรกิจหลักในการบริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
1.2.2 บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ 581
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุ ขมุ วิท จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจหลักในการผลิต นาเข้า และจาหน่ายเคมีการเกษตร
1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสานักงาน
ตั้งอยู่ที่ Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมียนมาร์ บริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิต นาเข้าและจัดจาหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท จะติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วอย่า งต่ อ เนื่ อ งและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างสม่าเสมอ
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2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง “การนาเสนองบ
การเงิ น ” ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2563 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายการเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง
“กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2.3 งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับ
การปรับ ปรุ ง หรื อ จัด ให้มีข้ึ น เพื ่อ ให้มีเ นื้ อ หาเท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ ีและมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลักการสาคัญ มีดงั นี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้
หน่ วย : ล้ำนบำท
(i)
มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝากประจาครบกาหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

(ii)
จัดประเภท
ใหม่

2,675.45

(2,675.45)

-

0.20

(0.20)

-

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาครบกาหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

-

2,675.45

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

0.20
2,675.65

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนีส้ ินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

0.30

-

งบกำรเงินรวม
(iii) = (i)+(ii)
มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

(0.30)

0.30

ประเภท

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2,675.45 ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรม
0.20 ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
2,675.65

หนี้สินทางการเงิน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรม
0.30 ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(i)
มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝากประจาครบกาหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

(ii)
จัดประเภท
ใหม่

(iii) = (i)+(ii)
มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

2,500.00

(2,500.00)

-

0.20

(0.20)

-

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาครบกาหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

-

2,500.00

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

0.20
2,500.20

ประเภท

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2,500.00 ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
0.20 หรื อขาดทุน
2,500.20

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
TFRS 16 กาหนดหลักการสาหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบตั ิในงบการเงินทั้งทางด้านผูเ้ ช่า
และผูใ้ ห้เช่ า ซึ่ งนามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องสัญญาเช่า
ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่ อง
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผูเ้ ช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง การ
ประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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ก)

ผลกระทบของคานิยามใหม่ของสัญญาเช่า
การเปลี่ ยนแปลงคานิ ยามของสัญญาเช่ าส่ วนมากเกี่ ยวข้องกับหลักการควบคุม TFRS 16
ก าหนดหลักการว่าสั ญญาเป็ นสั ญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ โดยลู กค้า
มี สิ ทธิ ในการควบคุ มการใช้สิ นทรั พย์ที่ ระบุ ส าหรั บช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อการแลกเปลี่ ยนกับ
สิ่ งตอบแทน ซึ่ งแตกต่างกับหลักการ “ความเสี่ ยงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (“TAS 17”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ (“TFRIC 4”)
กลุ่มบริ ษทั นาคานิ ยามของสัญญาเช่าและแนวทางที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
กับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่เข้าทาสัญญาหรื อเปลี่ยนแปลงในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
(ไม่วา่ จะเป็ นทั้งทางฝั่งผูใ้ ห้เช่าหรื อจะเป็ นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการนา TFRS 16 มาปฏิบตั ิ
ใช้ครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามคานิ ยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตามคานิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญ

ข)

ผลกระทบต่อการบัญชีดา้ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
TFRS 16 เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริ ษทั สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตาม TAS 17 ซึ่งเป็ นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
การนา TFRS 16 มาใช้กบั ทุกสัญญา (ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์
มีมูลค่าต่า ตามที่อธิบายในข้อ ค.) กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิดงั นี้
1) รั บรู ้ สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยวัด
มูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในอนาคต สิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ปรับปรุ งด้วยจานวนเงินของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่าย
ตาม TFRS 16
2) รั บรู ้ ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3) แยกแสดงจานวนเงินรวมของการจ่ายชาระเงินสดสาหรับส่ วนของเงินต้น (จัดประเภทเป็ น
กิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบี้ย (จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด
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สิ่ งจู งใจตามสัญญาเช่ า (เช่ น ระยะเวลาปลอดค่ าเช่ า) รั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดมู ลค่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า แม้ว่าตาม TAS 17 สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าจะ
รับรู ้โดยนาไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ภายใต้ TFRS 16 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค)

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ระยะสั้ น (อายุ สั ญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อน้ อ ยกว่ า ) และสั ญ ญาเช่ า
ซึ่ งสิ นทรั พย์มีมูลค่าต่ า กลุ่มบริ ษทั เลื อกรั บรู ้ ค่าเช่ าด้วยวิธีเส้นตรง ซึ่ งได้รับอนุ ญาตตาม
TFRS 16 ค่าเช่านี้แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีผอ่ นปรนในทางปฏิบตั ิต่อไปนี้ สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงานตาม TAS 17
- กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่าง
สมเหตุสมผล
- กลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกด้วยจานวน
ของประมาณการหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าที่สร้างภาระซึ่ งรับรู ้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกเป็ นทางเลือกในการทบทวน
การด้อยค่า
- กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญา
เช่าที่อายุสญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุ ดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
- กลุ่มบริ ษทั ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่นามา
ปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
- กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ เท็จจริ งที่ทราบภายหลัง หากสัญญาประกอบด้วยสิ ทธิเลือกในการขยาย
อายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
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สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินวัดมูลค่าตาม TAS 17 และจัดประเภท
รายการใหม่ เป็ นสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าตามล าดับ โดยไม่ มี การ
ปรับปรุ ง เว้นแต่ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้การยกเว้นรับรู ้สญ
ั ญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบทางการเงินจากการนา TFRS 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั น า TFRS 16 มาถื อปฏิ บัติ โดยไม่ ปรั บย้อนหลังข้อมู ลเปรี ยบเที ยบและ
ยังคงนาเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ (“TFRIC 4”)
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ด าเนิ น งานตามหลัก การ TAS 17 สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยจ านวนเท่ า กับ หนี้ สิ น
ตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงินของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่าย
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่นามาใช้กบั หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ
3.56 ต่อปี
ตารางต่อไปนี้ แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เปิ ดเผยตาม TAS 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก และหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ารับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
งบกำรเงินรวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
ผลกระทบจากการคิดลดจานวนเงินข้างต้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

45.87
(20.11)
(1.33)
24.43

(หน่ วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
36.81
(11.05)
(1.33)
24.43
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ดว้ ยจานวนที่เท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าจานวน 24.43 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ จานวน 10.38 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และจัดประเภทรายการสิ ทธิการเช่าเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จานวน 73.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ตามการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
นอกจากนี้ สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่ งประกาศในราช
กิ จจานุ เบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ม
บริ ษทั มีเพียง 1 ฉบับ ตามรายละเอียดดังนี้
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บทางเลื อกเพิ่มเติ มทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็ นทางเลือกสาหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เนื่ องจากการจัดทางบการเงินในช่วงเวลาที่
COVID-19 ยังคงอยูใ่ นสถานการณ์ความไม่แน่นอนสู ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ น
ผลให้ฝ่ายบริ หารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่า
และรับรู ้รายการทางบัญชี แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบใน
บางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ กิจการ
สามารถใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ สาหรับการจัดทางบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
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2.5 การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุ งสาหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ อนุ ญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ การ
ปรับปรุ งนี้ เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิสาหรับผูเ้ ช่า โดยไม่จาเป็ นต้องประเมินว่าการ
ยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และ
เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลด
ค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุ ง ได้เพิ่ม
ข้อกาหนดสาหรับข้อยกเว้นชัว่ คราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้อง
ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งการอ้างอิ งกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ยกเว้นการปรับปรุ งคานิยามและข้อกาหนดทางการบัญชี ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ประกอบด้วยการปรับปรุ งคานิ ยาม
และเกณฑ์การรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดมูลค่า การตัด
รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี้ กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นถึงความสามารถของฝ่ ายบริ หาร
ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนในการ
วัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน
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คานิยามของธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ ที่ปรับปรุ งใหม่ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึ้น
ถึงคานิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและสิ นทรัพย์
ที่ได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์ข้ นั ต้นที่ได้มานั้น
กระจุกตัวอยูใ่ นสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุตวั ตนได้รายการเดียวหรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับนี้ ก าหนดให้ใ ช้วิธีเ ปลี่ ย นทัน ที เ ป็ นต้น ไปสาหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
คานิยามของความมีสาระสาคัญ
การปรับปรุ งคานิยามของความมีสาระสาคัญ ทาให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่อา้ งอิง
ถึงความมีสาระสาคัญ โดยการปรับปรุ งนี้ เพื่อให้คานิ ยามเป็ นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด
โดยให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เนื่ องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทาให้มีการปรับปรุ งข้อกาหนดของการบัญชี ป้องกัน
ความเสี่ ยงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.7 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือ
ระหว่างกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ออกแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้

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

2563
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99

2562
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99
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2.8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การตามกฎหมายที่ เ ป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่ มี เ นื้ อ ความขัด กัน หรื อ
มีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกันให้ใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการตาม
กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่ งจะถึงกาหนดภายในสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี)
3.2 ลูกหนี้การค้า
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้หกั ด้วยค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู ้สาหรับลูกหนี้การค้า จานวนเงินของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอสาหรับลูกหนี้การค้า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้า ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง
ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งด้วยปั จจัย
เฉพาะของลูกหนี้ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ ไป และการประเมินทิศทางทั้งในปั จจุบนั และใน
อนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูก หนี้ ก ารค้า แสดงด้ว ยมูล ค่า ตามใบแจ้ง หนี้ หัก ด้ว ยค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ ซึ่ ง ประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลื อ ซึ่ ง อาจจะเก็บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ณ วัน ที่ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น
การประมาณการดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี้
จานวนของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเงินจากลูกหนี้การค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหว่างปี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุ นหรื อมู ลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ มูลค่าใดจะต่ ากว่า ราคาทุน
คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด ซึ่ง
ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หากสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการตีราคาโดย
วิธีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ตามปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึก
บัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเมื่อสิ นค้านั้นเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (ถ้ามี)
3.4 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของ
เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ เงินฝากประจาครบกาหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ซึ่งวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมดอายุ หรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอื่น
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น ได้แก่ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ อนุพนั ธ์รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทาสัญญาอนุพนั ธ์และวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
สิ้ นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้น
แต่อนุ พนั ธ์ดงั กล่าวถูกเลือกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลใน
เหตุการณ์ที่ช่วงเวลาของการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ ยง
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อนุ พ นั ธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็ นบวกรั บรู ้ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ตรงกัน ข้ามอนุ พ นั ธ์ที่มูล ค่ า
ยุติธรรมเป็ นลบรับรู ้เป็ นหนี้สินทางการเงิน อนุพนั ธ์จะไม่หกั กลบในงบการเงิน เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั
จะมี ท้ ัง สิ ท ธิ ท างกฎหมายและมี ค วามตั้ง ใจในการหัก กลบ อนุ พ ัน ธ์ แ สดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนหรื อหนี้สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องอนุพนั ธ์มีมากกว่า 12 เดือนและ
ไม่คาดว่าจะถูกรับรู ้หรื อจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนั ธ์อื่นแสดงเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี้สิน
หมุนเวียน
3.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จทันที
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
และที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งแสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ ม บริ ษัท จะมี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น และตั้ ง ค่ า เผื่ อ
การด้อยค่า โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของที่ ดิน ที่ ถือครองเพื่อหาประโยชน์ จาก
รายได้ค่าเช่าและที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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การรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ที่
เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้สินทรัพย์มา จะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื่ อมราคา
ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึ้นกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.8 สัญญาเช่า
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา
เช่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญา
เช่าที่เป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า) และสัญญาเช่า
ซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าเหล่านี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่าย
ชาระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนด
ได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
•
•

•
•
•

การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่า
จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อนดอกเบี้ย
จากหนี้ สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่า
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สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัดมู ลค่ าเริ่ มแรกกับหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าที่ เกี่ ย วข้อง
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล
หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดช่วงเวลาที่ส้ ันกว่าของอายุสัญญาเช่ าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคา
ทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ที่
เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื่ อมราคา
เริ่ ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เพื่อประเมินว่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่ และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ระบุได้ตามที่กล่าวใน
นโยบายเรื่ อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การจ่ายชาระที่ เกี่ ยวข้องรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรั บงวดที่มีเหตุการณ์ หรื อ
เงื่อนไขการจ่ายชาระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผเู ้ ช่าไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและ
บันทึกสัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าที่เกี่ยวข้องเป็ นข้อตกลงเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั ใช้
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึง สิ ทธิการเช่าที่ดินที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสม ค่าตัดจาหน่ ายของสิ ทธิ การเช่า
ที่ดิน ตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาข้อตกลงสัญญาเช่าเป็ นผูใ้ ห้เช่าที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อดาเนินงาน เมื่อ
เงื่อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ผเู ้ ช่า
สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่เกี่ยวข้อง
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เมื่อสัญญาที่ประกอบด้วยส่ วนประกอบที่เป็ นการเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า เพื่อปั นส่ วน
ข้อพิจารณาภายใต้สญ
ั ญากับแต่ละส่ วนประกอบ
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ่ งกลุ่ มบริ ษ ทั ได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่า
ในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคานวณโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่ อม
ราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.9 การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ อง
การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และ
คานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยง
ในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์
ที่กาลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลอง
การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ที่ได้รับรู ้ในงวดก่อนเมื่อ
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบด้วยค่าสิ ทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอื่นๆ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัด จ าหน่ ายคานวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิธีเ ส้น ตรงตลอดอายุก ารให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 - 10 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมาย
การค้าแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี
และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนเป็ นประจ าทุ ก ปี และตั้ง ค่ า เผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมสาหรับ
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่ อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยวิธีคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
3.11 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์พนักงาน เป็ นประมาณการหนี้ สินเกี่ ยวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
โดยประมาณการหนี้สินดังกล่าวได้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยคานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
อายุงาน อัตราคิดลด และอัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน
3.12 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น
กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจการควบคุมของสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญาเสร็ จสิ้ นแล้ว
ดอกเบี้ยรับและค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
รายได้อื่นรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงิ นจ่ ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรั บพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
3.15 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจานวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
3.15.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คือ จานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระโดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีสาหรับงวด กาไรทางภาษีแตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เนื่องจากกาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอื่นๆ
และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดปั จจุบนั คานวณโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรื อคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีที่กาหนดในประเทศนั้นๆ ในการคานวณค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรั บรู ้ ผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างมู ลค่ าทางบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคานวณ
กาไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ่งโดยปกติแล้วจะรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผล
แตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรทางภาษีจะมี จานวนเพียงพอที่ จะนาผล
แตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ลงเมื่ อเห็ นว่าไม่น่าจะมี ความเป็ นไปได้อีกต่อไปว่ากิ จการจะมีกาไรทางภาษีเพียง
พอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ปรั บลดลงนั้น กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการให้เท่ากับ
จานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั คานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่คาด
ว่าจะใช้ในงวดที่สินทรัพย์จะมีการรับรู ้หรื อหนี้สินจะมีการจ่ายชาระโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้อยู่หรื ออัตราที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
กลุ่มบริ ษทั จะนารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหักกลบกับรายการหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายในการนาสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระ
หนี้สินในเวลาเดียวกัน
3.16 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ไม่
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่น) ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ในกรณี ที่มีการเพิ่มทุนใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลา
ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชาระแล้ว
3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นซึ่ งผู ้
ร่ วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดย
การวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินใช้เกณฑ์ตามที่กล่าว
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นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลาดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตามลาดับขั้นของข้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้ และตามลาดับความสาคัญของข้อมู ลที่ ใช้ว ดั มู ลค่า
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
3.18 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิ น รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
ประมาณการและข้อ สมมติ ที่ ใ ช้ใ นการจัด ท างบการเงิ น จะได้รั บ การทบทวนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
896,405
1,076,237
2,501,187,622 1,953,136,148
658,107
2,908,538

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เช็คในมือ
เงินฝากประจาธนาคารที่ถึงกาหนดภายใน 3 เดือน
(2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ต่อปี ,
2562: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.13 - 1.50 ต่อปี )
400,002,016
2,902,744,150

1,550,002,016
3,507,122,939

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
560,000
560,000
2,316,105,941 1,848,616,801
-

400,002,016
2,716,667,957

1,550,002,016
3,399,178,817
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4.2 รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม
8,649,301
13,054,307
5,749,302
13,054,307
บวก ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
120,987,920 135,704,837 105,541,140 115,590,480
หัก ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สัญญาเช่า
(3,606,900)
หัก เงินสดจ่าย
(116,799,532) (136,502,943) (98,452,753) (122,895,485)
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,837,689
8,649,301
12,837,689
5,749,302
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17 (รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู ้ ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4)
หนี้สินตามสัญญาเช่า (รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
หัก เงินสดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )

4.3

6,819,972
24,429,106

9,956,378
-

1,751,567

4,307,787

24,429,106

-

31,249,078
51,940,081
(18,398,440)

9,956,378
3,606,900
(6,743,306)

26,180,673
51,940,081
(15,765,991)

4,307,787
(2,556,220)

64,790,719

6,819,972

62,354,763

1,751,567

กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
90,986,317 35,332,981
บวก เงินสดรับสุ ทธิ
74,694,982 55,719,676
หัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง/จากการ
แปลงค่างบการเงิน
(3,419,431)
(66,340)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
162,261,868 90,986,317

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
-

-

-

-

-

-
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5.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
5.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย

งบกำรเงินรวม
2563
2562
573,177,411 499,156,471
1,097,275
4,563,176
46,462,998
43,668,929
7,238,118
11,517,968
308,273
219,634
628,284,075 559,126,178

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
599,376,998 527,842,987
2,281,102
5,562,849
37,183,237 36,011,805
6,928,107 10,383,065
9,020
645,778,464 579,800,706

5.2 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

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

หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบกำรเงินรวม
2563
2562
575
341

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
171
165

558,249,274

452,184,894

483,927,149

418,390,945

10,914,577
934,680
19,861,580
589,960,111

48,191,907
23,317,419
523,694,220

8,634,100
934,680
18,972,485
512,468,414

45,616,809
22,428,325
486,436,079

10,493,500
10,493,500
600,453,611

4,518,688
4,518,688
528,212,908

112,997,131
112,997,131
625,465,545

69,574,251
69,574,251
556,010,330

(27,276,200) (29,056,437) (26,088,547) (28,167,343)
573,177,411 499,156,471 599,376,998 527,842,987
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6.

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2563
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
545,517,286
737,054,202
382,509,475
536,713,936
งานระหว่างทา
25,080,131
10,486,150
19,630,718
14,745,244
วัตถุดิบ
857,924,867
849,378,524
856,580,717
846,810,181
วัสดุสิ้นเปลือง
57,243,430
64,017,585
48,246,733
53,193,167
สิ นค้าระหว่างทาง
177,327,432
95,230,798
172,716,354
88,237,650
1,663,093,146 1,756,167,259 1,479,683,997 1,539,700,178
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(9,011,489)
(612,513)
(9,011,489)
(612,513)
1,654,081,657 1,755,554,746 1,470,672,508 1,539,087,665

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีจานวน 6,945.86 ล้านบาท และ 6,976.97 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีจานวน 6,511.97 ล้านบาท และ 6,631.01 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ต้นทุ นขายที่ บนั ทึ กในงบการเงิ น รวมได้ร วมรายการ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจานวน 8.40 ล้านบาท และการกลับรายการขาดทุนจากการลด
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจานวน (1.55) ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ต้นทุนขายที่บนั ทึกในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการได้รวม
รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจานวน 8.40 ล้านบาท และการกลับรายการขาดทุนจาก
การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจานวน (1.55) ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินรวมได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพันจาก
การที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสั่งจ่ายสิ นค้า (“ตัว๋ ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งที่ออกให้แก่ลูกค้าจานวน 191.62 ล้านบาท และ 184.96 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพัน
จากการที่บริ ษทั ต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถ้ ือตัว๋ ปุ๋ ยของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ลูกค้าจานวน 201.35 ล้านบาท
และ 171.77 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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7.

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนชั่วครำว และหนีส้ ิ นทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
7.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และหนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2)
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝากประจา (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2)
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

7.2

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

4,496,293,665

-

4,350,000,000

-

1,060,752
4,497,354,417

-

1,060,752
4,351,060,752

-

-

2,675,452,137

-

2,500,000,000

-

-

-

1,415,027
1,415,027

เงินฝากประจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
วันครบกำหนดชำระ
2563
2562

เงินฝากธนาคาร

ครบกาหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
วันครบกำหนดชำระ
2563
2562

เงินฝากธนาคาร

ครบกาหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
2563
2562

0.25 - 0.85

1 - 1.75

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
2563
2562

0.40 - 0.85

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562

4,496,293,665 2,675,452,137
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1.50 - 1.75 4,350,000,000 2,500,000,000
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8.

อสั งหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
รำคำทุน
ที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

29,212,697
29,212,697

มูลค่ ำยุติธรรม

57,297,000

เพิม่ ขึน้

ลดลง

-

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
29,212,697
29,212,697
57,297,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
รำคำทุน
ที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

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

มูลค่ ำยุติธรรม

89,590,250

เพิม่ ขึน้

ลดลง

-

3,402,417

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
29,212,697
29,212,697
57,297,000
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

เพิม่ ขึน้

ลดลง

-

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

รำคำทุน :
ที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

39,527,022
39,527,022

มูลค่ ำยุติธรรม

392,708,967

392,708,967

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

39,527,022
39,527,022

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน :
ที่ดิน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

39,527,022
(3,402,417)
36,124,605

มูลค่ ำยุติธรรม

425,002,217

เพิม่ ขึน้

ลดลง

-

3,402,417

39,527,022
39,527,022
392,708,967

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวม เป็ นที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นที่ดินที่ให้เช่า
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

รำคำทุน
ที่ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
158,794,090
อาคาร
1,884,521,225
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2,375,080,149
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน 445,822,624
ยานพาหนะ
177,473,808
รวมราคาทุน
5,335,041,772

เพิม่ ขึน้

239,044
11,011,768
4,219,934
5,443,682
20,914,428

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
(79,944,196)
(4,981,503)
อาคาร
(1,458,239,905) (40,968,526)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,761,514,302) (137,925,641)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน (298,276,504) (50,555,890)
ยานพาหนะ
(127,364,815) (13,774,371)
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
(3,725,339,722) (248,205,931)
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

92,441,031
1,702,143,081

100,073,492

ลดลง

โอนเข้ ำ/
(ออก)

ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ในต่ ำงประเทศ

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

(559,985) 11,155,090
(17,286,875) 47,593,416
(30,188,329) 63,437,906
(6,425,967) 4,776,081
(54,461,156) 126,962,493

293,349,876
(84,905) 158,709,185
(381,724) 1,894,973,650
(189,373) 2,416,209,085
(127,165) 483,164,970
(226,910) 181,040,694
(1,010,077) 5,427,447,460

298,177
17,091,937
30,145,410
4,754,690
52,290,214

75,048
(84,850,651)
423,464 (1,498,486,790)
317,284 (1,882,030,722)
463,188 (317,652,841)
64,277 (132,983,376)
1,343,261 (3,916,004,380)

570,955
3,336,843
3,907,798

(2,029,669) (138,550,458)

-

51,934,396
1,563,377,476
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งบกำรเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

รำคำทุน
ที่ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
159,375,378
อาคาร
1,892,720,385
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2,368,053,530
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน 427,210,427
ยานพาหนะ
179,844,083
รวมราคาทุน
5,320,553,679

เพิม่ ขึน้

ลดลง

โอนเข้ ำ/
(ออก)

ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ในต่ ำงประเทศ

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

1,944,483
9,046,724
9,216,061
6,971,433
27,178,701

(185,952)
(127,759)
(50,883,338)
(8,986,245)
(15,609,108)
(75,792,402)

1,331,645
(1,728,955)
52,635,724
20,860,888
6,567,660
79,666,962

293,349,876
(1,726,981) 158,794,090
(8,286,929) 1,884,521,225
(3,772,491) 2,375,080,149
(2,478,507) 445,822,624
(300,260) 177,473,808
(16,565,168) 5,335,041,772

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
(74,036,464) (5,639,934)
อาคาร
(1,416,082,443) (43,872,678)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,672,074,446) (139,964,383)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน (261,968,046) (45,017,916)
ยานพาหนะ
(123,985,581) (16,901,722)
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
(3,548,146,980) (251,396,633)

1,896
46,585
50,113,379
8,105,643
13,473,557
71,741,060

(394,959)
780,427
(163,978)
(221,490)
-

125,265
(79,944,196)
888,204 (1,458,239,905)
575,126 (1,761,514,302)
825,305 (298,276,504)
48,931 (127,364,815)
2,462,831 (3,725,339,722)

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

63,612,887
1,836,019,586

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
มูลค่ำตำมบัญชี (ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม) ของอำคำร
และอุปกรณ์ ซึ่งหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมเต็มจำนวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

108,526,136

(31,030) (79,666,962)

-

92,441,031
1,702,143,081

248,205,931
251,396,633

2,833,393,691
2,804,152,925
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
รำคำทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

261,479,164
127,519,506
1,577,555,694
2,218,733,498
400,898,070
137,138,625
4,723,324,557

เพิม่ ขึน้

ลดลง

(56,389)
10,860,002 (17,170,305)
3,580,415 (28,891,191)
(918,752)
14,440,417 (47,036,637)

(69,705,763) (3,403,096)
(1,253,473,741) (31,933,102)
46,256
(1,657,968,878) (129,635,169) 16,987,994
(271,565,201) (41,539,479) 28,888,092
(101,154,333) (11,189,451)
787,167
(3,353,867,916) (217,700,297) 46,709,509

84,361,655
1,453,818,296

91,100,723

โอนเข้ ำ/
(ออก)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

261,479,164
127,519,506
11,155,090 1,588,654,395
30,682,748 2,243,105,943
63,353,206
438,940,500
13,296,496
149,516,369
118,487,540 4,809,215,877

570,955
1,484,233
2,055,188

(2,029,669) (121,555,088)

(73,108,859)
(1,285,360,587)
(1,770,616,053)
(283,645,633)
(110,072,384)
(3,522,803,516)

51,877,621
1,338,289,982
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
รำคำทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

261,479,164
127,519,506
1,576,521,945
2,209,744,117
381,023,177
135,894,513
4,692,182,422

เพิม่ ขึน้

ลดลง

6,370,077 (48,452,666)
7,496,084 (7,785,158)
1,795,533 (7,119,081)
15,661,694 (63,356,905)

(66,301,313) (3,404,450)
(1,219,501,059) (33,972,682)
(1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776
(243,985,349) (34,624,198) 7,044,346
(94,773,000) (11,704,876) 5,323,543
(3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
มูลค่ำตำมบัญชี (ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม) ของอำคำร
และอุปกรณ์ ซึ่งหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมเต็มจำนวนแล้ว
แต่ ยงั คงใช้ งำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

63,270,215
1,556,689,198

99,928,786

-

โอนเข้ ำ/
(ออก)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

261,479,164
127,519,506
1,033,749 1,577,555,694
51,071,970 2,218,733,498
20,163,967
400,898,070
6,567,660
137,138,625
78,837,346 4,723,324,557

-

(69,705,763)
(1,253,473,741)
(1,657,968,878)
(271,565,201)
(101,154,333)
(3,353,867,916)

(78,837,346)

84,361,655
1,453,818,296

217,700,297
215,155,142

2,534,649,592
2,510,200,510
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้ ตามการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 จานวน 10.38
ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้
2.4) การจัดประเภทดังกล่าวแสดงรวมอยูใ่ นยอด โอนเข้า/(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทได้น าที่ ดิ น ส่ วนปรั บปรุ งที่ ดิ นและอาคารบางส่ วนจ านอง
เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจานวน
442.67 ล้านบาท และ 467.12 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 26.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ใช้เป็ นหลักประกันวงเงิน
สิ นเชื่ อกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวม 21.56 ล้านบาท เท่ ากัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 26.3)
10. สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ สิ ทธิกำรเช่ ำ และหนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
10.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สิ ทธิการเช่า และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

สิ ทธิกำรเช่ ำ
ที่ดิน
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า

71,182,025
37,821,553
543,131
27,261,082
136,807,791

-

19,421,755
45,368,964
64,790,719

-

73,095,093

3,809,517
3,010,455
6,819,972

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
37,821,553
543,131
23,125,845
61,490,529

-

18,038,727
44,316,036
62,354,763

-

-

1,177,068
574,499
1,751,567

ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ รั บ รู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจานวน 51.94 ล้านบาท
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กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ดิน อายุสัญญาเช่า 48 ปี อาคารสานักงาน อุปกรณ์
และรถยนต์ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 - 6 ปี
ณ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น กั บ บริ ษัท แห่ ง หนึ่ ง
ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นสถานที่ต้ งั ในการดาเนินงาน ซึ่ งการเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีราคารวมทั้งสิ้ น 2.62 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุวนั ที่
4 มิถุนายน 2607 สิ ทธิ การเช่าดังกล่าว รวมอยู่ในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และแสดงรวมอยูใ่ นสิ ทธิการเช่าในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10.2

จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำ - สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1,723,798
5,403,079
278,519
12,741,987
20,147,383

-

5,403,079
278,519
10,209,419
15,891,017

-

2,208,350
12,316,915

-

2,030,831
6,542,725

-

3,679,400
38,352,048

-

2,703,186
27,167,759

-

ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 กระแสเงิ น สดจ่ า ยทั้ง หมดส าหรั บ สัญ ญาเช่ า ใน
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เท่ากับ 18.40 ล้านบาท และ 15.77 ล้านบาท ตามลาดับ
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11. สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตนอื่นนอกจำกค่ำควำมนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์- สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

เพิม่ ขึน้

545,900,757
552,723
546,453,480

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิม่ ขึน้

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

-

รวม

ค่ ำตัดจำหน่ ำย ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ
545,900,757
552,723
(577,913)
25,190
546,453,480
(577,913)
25,190

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

545,900,757
545,900,757

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์- สุ ทธิ

รวม

ค่ ำตัดจำหน่ ำย ผลแตกต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อย
ในต่ ำงประเทศ
545,900,757
1,355,129
(731,658)
(70,748)
547,255,886
(731,658)
(70,748)

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

545,900,757
552,723
546,453,480
577,913
731,658

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
545,900,757
545,900,757

เพิม่ ขึน้

รวม

ค่ำตัดจำหน่ ำย

-

545,900,757
545,900,757

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
545,900,757
545,900,757
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
545,900,757
545,900,757

เพิม่ ขึน้

รวม

ค่ำตัดจำหน่ ำย

-

545,900,757
545,900,757

-

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
545,900,757
545,900,757
-

บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมสาหรับค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่
30 เมษายน 2547 เรื่ อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และวันที่ 14 มกราคม 2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิดงั กล่าว
ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ตามลาดับ โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่า
ยุติธรรมสู งกว่าราคาตามบัญชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดขายที่เกิดจากเครื่ องหมายการค้านี้ คิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริ ษทั ตามลาดับ
12. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะนามาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อเมื่อภาษีเงินได้น้ นั
สามารถนามาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึ่ งถือเป็ นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่แสดงผลลัพธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
45,635,125
39,983,199
116,608,579 116,608,579

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
39,695,381
33,622,760
109,180,151 109,180,151
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
5,811,287
122,503
1,700,000
32,349,409
39,983,199

(356,047)
1,689,595
3,740,963
1,322,650
(212,150)
6,185,011

(533,085)
(533,085)

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
5,455,240
1,812,098
5,440,963
33,138,974
(212,150)
45,635,125

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

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

-

-

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
5,788,160
433,437
4,160,681
680,483
25,498,784
36,561,545

23,127
(310,934)
(2,460,681)
(680,483)
3,076,130
(352,841)

3,774,495
3,774,495

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

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

-

-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
5,811,287
122,503
1,700,000
32,349,409
39,983,199

7,428,428
109,180,151
116,608,579
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

d

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789
33,622,760

รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

109,180,151
109,180,151

-

(415,759)
1,689,595
3,800,675
1,600,667
(212,150)
6,463,028

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
(390,407)
(390,407)
-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
5,217,709
1,812,098
5,500,675
27,377,049
(212,150)
39,695,381
109,180,151
109,180,151

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่ งเสริ มการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื่ องหมายการค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
5,602,441
433,437
4,160,681
680,483
21,021,167
31,898,209

รับรู้เป็ นกำไร
หรื อขำดทุน

109,180,151
109,180,151

-

31,027
(310,934)
(2,460,681)
(680,483)
1,801,987
(1,619,084)

รับรู้ใน
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
3,343,635
3,343,635
-

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789
33,622,760
109,180,151
109,180,151

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการ
คานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีที่กาหนดใน
ประเทศนั้นๆ ในการคานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกาไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2563
2562
386,093,911 248,334,264

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
375,523,946
236,811,503

(6,185,011)
352,841
379,908,900 248,687,105

(6,463,028)
369,060,918

1,619,084
238,430,587

(390,407)

3,343,635

(533,085)

3,774,495

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกาไรทางบัญชีได้ดงั นี้

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาหรับรายการที่ไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผล
แตกต่างที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและกลับรายการ
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

อัตราภาษีที่แท้จริ ง

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,870,290,893 1,188,066,500
374,058,179 237,613,300

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,896,679,187 1,238,615,426
379,335,837
247,723,085

5,850,721
379,908,900

11,073,805
248,687,105

(10,274,919)
369,060,918

(9,292,498)
238,430,587

6,185,011
386,093,911

(352,841)
248,334,264

6,463,028
375,523,946

(1,619,084)
236,811,503

อัตราร้อยละ
20.90

อัตราร้อยละ
19.80

อัตราร้อยละ
19.12

อัตราร้อยละ
20.64
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13. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

162,261,868

90,986,317

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2563
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาวงเงิ นสัญญาสาหรับเงิ นเบิกเกิ นบัญชี
ธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้น และสิ นเชื่อประเภทอื่น ๆ ไว้กบั สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.80 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามลาดับ วงเงินสัญญาดังกล่าวมีการค้ าประกัน
โดยการจดจานองที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยนั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาวงเงินสัญญาเงินกูย้ มื ระยะสั้นและสิ นเชื่อ
ประเภทอื่น ๆ ไว้กบั สถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง ร้อยละ 0.63 - 0.71
และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามลาดับ วงเงินสัญญาดังกล่าวค้ าประกันโดยบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.5)
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

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

งบกำรเงินรวม
2563
2562
198,052,538
157,152,637
55,699,394
62,434,138
2,416,420
2,331,815
176,005,552
134,494,174

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
169,547,376
131,895,187
52,517,902
58,208,826
2,416,420
2,331,815
145,199,266
106,425,854

66,839,636

74,217,382

66,103,019

74,175,585

124,776,603
623,790,143

110,745,759
541,375,905

135,248,711
571,032,694

97,592,215
470,629,482
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15. รำยได้ จำกกำรขำยตั้งพักและเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
รายได้จากการขายตั้งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ที่ตอ้ งส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสัง่ จ่ายสิ นค้า (“ตัว๋ ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งที่ออกให้แก่ลูกค้า
โดยรายได้จากการขายตั้งพักเป็ นการออกตัว๋ ปุ๋ ยให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ยและยังไม่ได้รับ
ชาระเงินค่าปุ๋ ยตามตัว๋ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้บนั ทึกเงินค้างรับและค้างส่ งปุ๋ ยสาหรับตัว๋ ปุ๋ ยนี้
รวมอยู่ในลูกหนี้ การค้าในจานวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิทางธุ รกิจการค้า ลูกค้าอาจยกเลิก
ตัว๋ ปุ๋ ยค้างส่ งที่ยงั ไม่ได้รับชาระเงินได้ แต่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ ปุ๋ ยค้างส่ ง
ดังกล่าว
ทั้ง นี้ สิ น ค้า คงเหลื อ ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ
2562 ได้รวมสิ นค้าที่มีภาระผูกพันจากการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งออกตัว๋ ปุ๋ ยให้ลูกค้าแล้วหรื อ
ได้รับชาระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น “รายได้จากการขายตั้งพัก” และ “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ตามลาดับ
(ดูหมายเหตุขอ้ 14)
16. ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
งบกำรเงินรวม
2563
2562
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

8,389,689

19,519,679

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

3,998,530

11,610,600

161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946
169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546
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จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน
เมื่อเกษียณอายุดงั กล่าวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2563
2562
13,912,286 26,998,180
2,319,765 1,712,457

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
10,156,446 20,279,267
1,845,419 1,373,119

(2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176
13,566,626 47,583,111 10,049,830 38,370,562

การเปลี่ ยนแปลงในประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์พนักงานสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานยกมา 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
13,912,286 26,998,180 10,156,446 20,279,267
ต้นทุนดอกเบี้ย
2,319,765 1,712,457
1,845,419
1,373,119
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(17,230,873) (10,153,694) (11,610,600) (8,794,662)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานยกไป 169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณประมาณการ
หนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
ราคาทองคาต่อหนึ่งบาท
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
(ร้ อยละต่ อปี )
1.60
1.50
0-6
0-6
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
4-5
4-5
28,500
22,000
3
3
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

12.42
(11.01)

10.92
(9.64)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

12.89
(10.64)

11.36
(9.31)

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(10.30)
13.32

(9.01)
11.74

อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา
อัตราเพิม่ ขึ้นของราคาทองคา - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทองคา - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(11.43)
11.58

(10.03)
10.17

17. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ ง
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่งและได้จดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พ.ศ. 2530)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินส่ วนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจานวน 15.13 ล้านบาท และ 15.45 ล้านบาท
ตามลาดับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินส่ วนที่บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ซึ่งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 12.42 ล้านบาท และ 12.65 ล้านบาท ตามลาดับ
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18. รำยได้ อื่น
รายได้อื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ค่าเช่ารับ
6,198,125
5,852,205
เงินปันผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,206,145
1,411,395
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ 27,686,609
8,968,822
อื่นๆ
19,891,861
18,739,258
54,982,740
34,971,680

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
20,350,629
19,079,875
20,531,214
21,124,976
1,303,144
25,810,095
9,161,830
20,155,972
18,625,931
88,151,054
67,992,612

19. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา 176,942,935 99,862,592
ค่าสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ซ้ือ
156,432,478 139,543,240
วัตถุดิบที่ใช้ไป
5,813,210,160 5,995,780,925
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
516,763,217 510,481,061
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
268,931,227 253,833,896
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
8,398,976
(1,554,670)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) (1,780,237)
115,637

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
149,318,987 79,334,312
5,602,937,430 5,833,029,853
423,532,326 416,102,401
233,591,314 215,155,142
8,398,976
(1,554,670)
(2,078,796)
155,137

20. ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
(2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340)
(43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)
(43,570,340)
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21. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
บริ ษทั มิได้ใช้อตั ราส่ วนทางการเงินใดๆ เพื่อรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มีระดับทุนเพียงพอสาหรับ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั เท่านั้น
22. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้จะนามาจัดสรรเป็ นเงินปันผลไม่ได้
23. เงินปันผล
เมื่ อวันที่ 24 มี นาคม 2563 ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่ างกาลจาก
การจัดสรรก าไรของปี 2562 ในอัต ราหุ ้น ละ 1.10 บาท เป็ นจ านวนเงิ น รวมทั้ง สิ้ น 643.20 ล้า นบาท
เงินปันผลระหว่างกาลนี้ได้จ่ายแล้วในเดือนเมษายน 2563
เมื่ อวันที่ 28 มี นาคม 2562 ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั มี มติ ให้จ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ในอัตราหุ ้น ละ 1.50 บาท เป็ นจานวนเงิน รวมทั้งสิ้ น 877.07 ล้านบาท โดยถือเป็ นการจัด สรรกาไร
ของปี 2561 เงินปั นผลนี้ ได้จ่ายแล้วในเดือนเมษายน 2562
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั น ผลสาหรับปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ือ หุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

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

วันที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสำมัญ
23 เม.ย. 2563
21 เม.ย. 2563

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ำยแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
(บำท)
บริษัทใหญ่
อำนำจควบคุม
2.75
17,531,250
16,843,750
6.00
2,999,964
36
20,531,214
16,843,786

หน่ วย : บำท
จำนวนเงิน
รวม
34,375,000
3,000,000
37,375,000

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

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

วันที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสำมัญ
18 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ำยแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
(บำท)
บริษัทใหญ่
อำนำจควบคุม
3.00
19,125,000
18,375,000
4.00
1,999,976
24
21,124,976
18,375,024

หน่ วย : บำท
จำนวนเงิน
รวม
37,500,000
2,000,000
39,500,000
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24. รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี้
24.1 เงินลงทุน
24.1.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจกำร

ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่ วน วิธีรำคำทุน
ควำมสัมพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จากัด บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

หน่ วย : บำท
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

98,000,000 136,807,196

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย : บำท
ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจกำร

ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่ วน วิธีรำคำทุน
ควำมสัมพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จากัด บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

98,000,000 136,568,733

-

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
2563
2562
238,463
321,517

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
24.1.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื่ อบริษทั

ประเภทกิจกำร

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

หน่ วย : พันบำท
วิธีรำคำทุน

ทุนชำระแล้ว

2563
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี บริ ษทั ย่อย 125,000
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด ผลิต นาเข้าและจาหน่าย
เคมีการเกษตร
บริ ษทั ย่อย 50,000
TCCC Myanmar Limited
ผลิต นาเข้าและจาหน่าย
ปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ
บริ ษทั ย่อย 439,106

สัดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
(โดยทำงตรงและทำงอ้อม)
2562
2563
2562
2563

2562

125,000

51.00

51.00

63,750

63,750

50,000

99.99

99.99

49,999

49,999

439,106

99.99

99.99

439,106
552,855

439,106
552,855
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24.2 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24.2.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร/ชื่ อบริษัท

ควำมสัมพันธ์

งบกำรเงินรวม
2563
2562

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

ลูกหนีก้ ำรค้ำ

TCCC Myanmar Limited
Atlas fertilizer corporation
บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จากัด*

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

TCCC Myanmar Limited

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่
เจ้ ำหนีอ้ ื่น
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

4,036,840
6,456,660
10,493,500

4,518,688
4,518,688

102,503,631
4,036,840
6,456,660
112,997,131

65,055,563
4,518,688
69,574,251

-

-

910,190
53,980
622,761

717,691
45,514
512,824

-

-

1,586,931

1,276,029

4,306,281

-

2,882,687

-

-

215,659

-

197,469

* เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นสามัญมีมติแต่ง ตั้งกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ ซึ่ งมีผลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีความเกี่ ยวข้องกัน โดยมี
กรรมการร่ วมกัน

- 46 -

24.2.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร/ชื่ อบริษัท
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่

TCCC Myanmar Limited
Atlas fertilizer corporation
บริ ษทั ธนเทพทอง จากัด*
บริ ษทั ธนเทพธนูทอง จากัด*
บริ ษทั ธนเทพสารดินไทย จากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จากัด*
บริ ษทั ธนเทพธันวา จากัด*
บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จากัด*

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

TCCC Myanmar Limited

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

ค่ำซื้อ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่

ควำมสัมพันธ์

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

งบกำรเงินรวม
2563
2562
14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
78,838,470

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

3,690,425
4,549,578
8,240,003

130,913,476
14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
209,751,946

156,427,870
4,549,578
160,977,448

-

-

15,393,708
39,014
3,713,313

14,512,430
30,374
2,530,521

-

-

19,146,035

17,073,325

-

-

17,531,250
2,999,964
20,531,214

19,125,000
1,999,976
21,124,976

8,295,642

9,622,067

-

3,384,450

-

-

ค่ำซื้อสินทรัพย์
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

1,197,500

2,437,600

1,067,500

2,215,600

กรรมการ

38,592,372

36,530,711

38,070,372

36,008,711

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

-

3,384,450

* เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นสามัญมีมติแต่งตั้งกรรมการบริ หารชุดใหม่ ซึ่ งมีผลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีความเกี่ ยวข้องกันโดยมี
กรรมการร่ วมกัน

การซื้ อและการขายกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั ย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่ ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ ายโดยอิงตามราคาตลาด
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25. สั ญญำที่สำคัญ
25.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยบริ ษทั จะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนี ยมประจาปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี
และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อสัญญา ทั้งนี้
จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
25.2 สัญญาที่ปรึ กษาด้านประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริ ษทั ได้ทาสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งโดยบริ ษทั จะได้รับ
คาปรึ กษาในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ที่ปรึ กษาเป็ นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็ นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่ มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่ วมแล้วเสร็ จ
และจะจ่ายบางส่ วนของมูลค่าที่ประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
26.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวนเงิน
36.59 ล้านบาท และ 15.21 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 7.25
ล้านบาท (2563:ไม่มี)
26.2 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า ระยะสั้ น และสั ญ ญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 15.27 ล้านบาท
และ 7.77 ล้านบาท ตามลาดับ
26.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะสั้น รวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนังสื อค้ าประกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสิ นเชื่อคงเหลือที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ ประกอบด้วย

วงเงินสิ นเชื่อ*
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสื อค้ าประกัน

สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

งบกำรเงินรวม
2563
2562
11,636.66 11,623.62
37.50
39.50
2,770.13
2,656.77
167.91
166.24
91.34
91.34

หน่ วย : ล้ำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
11,454.58
11,426.96
30.00
30.00
2,753.01
2,636.77
161.56
159.66
91.34
91.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการค้ าประกัน
โดยการจดจานองที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
* บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับบางธนาคารเท่ากับสิ นเชื่อสาหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทของธนาคารนั้น

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

หนังสื อค้ าประกันไฟฟ้า

งบกำรเงินรวม
2563
2562
8,830,500
8,830,500

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
8,655,500
8,655,500

26.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวนเงิ น 12.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อเทียบเท่า
362.48 ล้านบาท และ 363.98 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ ้ าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ง เพื่อจัดซื้ อวัตถุดิบและปุ๋ ยเชิงเดี่ยวเป็ นจานวนเงิน 0.49 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า
14.70 ล้านบาท) และจานวนเงิน 3.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 95.07 ล้านบาท) ตามลาดับ
26.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลต
เตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจานวนเงิน 1.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 54.31 ล้านบาท) และ
จานวนเงิน 6.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 192.61 ล้านบาท) ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจานวนเงิน 0.05 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 1.51 ล้านบาท) และ
จานวนเงิน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 1.15 ล้านบาท) ตามลาดับ
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27. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักในการผลิ ต นาเข้า ส่ งออกและจาหน่ ายปุ๋ ยเคมี สูตรต่างๆ โดยบริ ษทั ย่อย
ประกอบธุรกิจหลักในการนาเข้า ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม
บริ การให้เช่าและอื่นๆ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตาม
ส่ วนงานทางธุรกิจได้ ดังต่อไปนี้
หน่ วย : บำท

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื่น
ส่วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อื่น
ส่วนงานอื่นๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื่นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รับรู้ ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลำ

รำยได้และ
รำยได้อื่น

9,226,443,365
71,100,966
9,297,544,331

71,699,539
71,699,539

9,226,443,365
142,800,505
9,369,243,870

2,575,390
2,575,390

113,881,836
1,695,201
115,577,037

113,881,836
4,270,591
118,152,427

217,634,316
698,724
218,333,040

7,255,862
87,114
7,342,976

224,890,178
785,838
225,676,016
(170,417,982)
9,542,654,331

กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

สินทรัพย์ที่ใช้
ในหน่ วยงำน

1,820,739,831 12,288,067,903

47,396,405

243,327,429

4,820,082

267,524,595

1,872,956,318
(380,441,985)
1,492,514,333
12,798,919,927
(651,688,802)
12,147,231,125
(18,467,337)

344,625
1,474,391,621
12,147,231,125
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตาม
ส่ วนงานทางธุรกิจได้ ดังต่อไปนี้
หน่ วย : บำท

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื่น
ส่วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อื่น
ส่วนงานอื่นๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื่นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รับรู้ ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลำ

รำยได้และ
รำยได้อื่น

8,598,866,025
49,875,127
8,648,741,152

87,867,765
87,867,765

8,598,866,025
137,742,892
8,736,608,917

3,790,032
3,790,032

112,222,837
2,494,408
114,717,245

112,222,837
6,284,440
118,507,277

238,447,157
973,592
239,420,749

21,484,222
147,234
21,631,456

259,931,379
1,120,826
261,052,205
(194,876,254)
8,921,292,145

กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

สินทรัพย์ที่ใช้
ในหน่ วยงำน

1,120,382,528 11,122,513,834

42,285,138

237,546,947

6,526,668

248,961,271

1,169,194,334
(244,912,918)
924,281,416
11,609,022,052
(577,088,684)
11,031,933,368
(16,559,336)

(22,173,208)
885,548,872
11,031,933,368
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28. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
28.1 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสิ นเชื่ อ หมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการที่ คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดใน
สัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่า
สู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับสิ นเชื่อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของ
สิ นเชื่อซึ่ งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า มีไม่มากเนื่องจากมีลูกหนี้ส่วนใหญ่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย
28.2 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปัจจุบนั และงวดต่อไป ในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ยสู งขึ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินกูย้ ืมในจานวนที่มี
สาระสาคัญ
28.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
งบกำรเงินรวม
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,902,744

2,902,744

ลาดับ 3

ลูกหนี้การค้า

573,177

573,177

ลาดับ 3

เงินฝากประจา

4,496,294

4,496,294

ลาดับ 3

1,061

1,061

ลาดับ 2

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

162,262

162,262

ลาดับ 3

เจ้าหนี้การค้า

198,053

198,053

ลาดับ 3

1,415

1,415

ลาดับ 2

64,791

64,791

ลาดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )
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งบกำรเงินรวม (ต่อ)
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,507,123

3,507,123

ลาดับ 3

ลูกหนี้การค้า

499,156

499,156

ลาดับ 3

เงินฝากประจา

2,675,452

2,675,452

ลาดับ 3

196

196

ลาดับ 2

90,986

90,986

ลาดับ 3

157,153

157,153

ลาดับ 3

300

210

ลาดับ 2

6,820

6,374

ลาดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,716,668

2,716,668

ลาดับ 3

ลูกหนี้การค้า

599,377

599,377

ลาดับ 3

เงินฝากประจา

4,350,000

4,350,000

ลาดับ 3

1,061

ลาดับ 2

169,547

169,547

ลาดับ 3

62,355

62,355

ลาดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )

1,061
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ)
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,399,179

3,399,179

ลาดับ 3

ลูกหนี้การค้า

527,373

527,373

ลาดับ 3

เงินฝากประจา

2,500,000

2,500,000

ลาดับ 3

196

ลาดับ 2

131,895

131,895

ลาดับ 3

1,752

1,637

ลาดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

196

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )

28.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในบางส่ วน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลาย
สัญญากับธนาคารโดยรายละเอียดตามสัญญาดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์สหรัฐ

*

4,691,090
1,243,047

ระยะเวลำ มูลค่ ำยุตธิ รรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ ำยุตธิ รรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
(บำท)
(บำท)
30.7422
31.1735

20 - 349
37 - 180

(3,339,300)
(1,415,027)

ลาดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ
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สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์สหรัฐ

7,002,399
916,597

ระยะเวลำ มูลค่ ำยุตธิ รรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ ำยุตธิ รรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
(บำท)
(บำท)
30.2798
30.3042

7 - 185
51 - 186

(673,332)
(209,718)

ลาดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

สัญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ
ระยะเวลำ มูลค่ ำยุตธิ รรม ลำดับชั้น
เทคนิคกำร
สกุลเงิน
จำนวนเงิน อัตรำถัวเฉลีย่ ที่เหลือ (วัน) กำไร (ขำดทุน) มูลค่ ำยุตธิ รรม ประเมินมูลค่ ำ
ตำมสัญญำ
(บำท)
(บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
5,414,808
31.0182
12 - 357
4,400,052
ลาดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
2,206,707
30.2875
87 - 155
869,036
ลาดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยมี สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ่ งส่ วนหนึ่งอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยง
เกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สินที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์เงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

5,424,043
1,665,368
2,930,210,955

ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

2,428,057
474,375
446,548,103

หนีส้ ินเงินตรำต่ ำงประเทศ
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

4,601,569
2,994
5,035,985

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

3,106,281
4,398
3,405,839
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29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการในงบแสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี ปั จจุบนั การจัด
ประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้รายงานไว้ การจัด
ประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บำท

รำยกำร
รายได้ดอกเบี้ย

กำรแสดงรำยกำร
ที่แสดงไว้เดิม
รายได้อื่น

กำรแสดงรำยกำร
ในงวดปัจจุบัน
รายได้ดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวม
71,406,577

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
68,776,945

30. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
30.1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจาปี
จากผลการด าเนิน งานของปี 2563 ในอัต ราหุ ้น ละ 1.80 บาท รวมเป็ น เงิน ทั้ง สิ ้ น ประมาณ
1,052.49 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะได้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
30.2 ในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2564 ได้เ กิด เหตุก ารณ์ป ระท้ว งและเดิน ขบวนต่อ ต้า นรัฐ ประหารใน
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนม่าร์ ทั้งนี้ TCCC Myanmar Limited จึงไม่ได้เปิ ดดาเนินงานทุกวัน
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในแต่ละวัน ผูบ้ ริ หารของ TCCC Myanmar Limited ได้ประเมินสถานการณ์
และผลกระทบต่อการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของลูกหนี้ สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

