รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึH งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิQ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีทีHสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้น นีQ แสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษ ทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 และผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิQ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีHควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บ ผิด ชอบของผู ส้ อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีHกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนทีH เกีH ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติ ตามความ
รั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืH นๆ ซึH งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่ านีQ ข้าพเจ้าเชืH อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีH ข า้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพืHอใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรืH องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรืH องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรืH องต่ างๆ ทีH มี นัยสําคัญ ทีH สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จเยีHยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืH องเหล่านีQ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัQงนีQ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืH องเหล่านีQ
เรื$ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบทีใ$ ช้

การรับรู้ รายได้
ตามที& ไ ด้อ ธิ บ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 15 บริ ษ ัท วิธีการตรวจสอบที&สาํ คัญของข้าพเจ้ารวมถึง
บัน ทึ กการขายตั=วปุ๋ ยเป็ น “รายได้จากการขายตัCงพัก” และจะจัด • ทําความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
เกี&ยวกับการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั และประเมินความสอดคล้อง
ประเภทรายการเป็ น “เงิ นรั บล่วงหน้าจากลู กค้า” เมื& อบริ ษทั ได้รับ
ของนโยบายดังกล่าวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ชําระเงินจากลูกค้า บริ ษทั จะรับรู ้รายได้จากการขายเมื&อบริ ษทั ส่ ง
มอบปุ๋ ยให้แก่ลูกค้า ดังนัCน จึงมีความเสี& ยงที&รายการขายที&บนั ทึกใน • ประเมิ น การออกแบบการควบคุ ม ภายในและการนํ า การ
ควบคุมภายในไปสู่ การปฏิบตั ิ และทดสอบความมีประสิ ทธิผล
ระหว่างปี เป็ นรายการค้าที&ยงั ไม่ได้เกิดขึCน และการบันทึกรายได้จากการ
ของการควบคุมภายในที&เกี&ยวข้องกับการบันทึกรายได้ระหว่าง
ขายไม่ถูกงวด ณ วันสิC นปี
ปี และการรับรู ้รายได้ ณ วันสิC นงวด
• ตรวจสอบเนืCอหาสาระโดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบยอดขาย
• ตรวจสอบเนืCอหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของรายการ
ขายกับเอกสารประกอบรายการที&เกี&ยวข้อง
• ทดสอบรายการขายที& เกิ ด ขึC น ช่ ว งใกล้ว นั สิC น รอบระยะเวลา
บัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ

ข้ อมูลอืHน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืHน ข้อมูลอืHนประกอบด้วยข้อมูลซึH งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ทีHอยู่ในรายงานนัQน ซึH งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันทีHในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืHนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชืHอมันH ต่อข้อมูลอืHน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีHเกีH ยวเนืH องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอืHนมีความขัดแย้งทีHมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีHได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืHนมีการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมืH อ ข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามี ก ารแสดงข้อ มู ล ทีH ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสืH อสารเรืH องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารหรื อผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลเพืHอดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใH นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าทีH รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านีQ โ ดยถูก ต้อ ง
ตามทีHค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ ผิด ชอบเกีHย วกับ การควบคุม ภายในทีHผูบ้ ริ ห ารพิจารณาว่า
จําเป็ นเพืHอให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHปราศจากการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารรั บผิดชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนืH อง การเปิ ดเผยเรืH องทีHเกีHยวกับการดําเนิ นงานต่อเนืH อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนืH องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตัQงใจทีHจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืHองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลมีหน้าทีHในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพืHอให้ได้ความเชืH อมันH อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลทีH ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซH ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชืH อมันH อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชืH อมันH ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีHมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมืHอคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านีQ
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียH งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสีH ยงจากการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพืHอตอบสนอง
ต่อความเสีH ยงเหล่านัQน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีHเพียงพอและเหมาะสมเพืHอเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีH ยงทีHไม่พบข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึH งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสีH ยง
ทีHเกิดจากข้อผิดพลาด เนืHองจากการทุจริ ตอาจเกีHยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัQงใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีHไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีH เกีH ยวข้องกับการตรวจสอบ เพืHอออกแบบวิธีการตรวจสอบทีH เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพืHอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีHผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีHเกีHยวข้องซึHงจัดทําขึQนโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกีHยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนืH องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีHได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสําคัญทีHเกีHยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีHอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนืH องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีHเกีHยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีHยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึQนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ทีHได้รับจนถึงวันทีHในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืHอง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนืQ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบทีH ทาํ ให้มีการนําเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามทีHควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีHเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีHยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพืHอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สืHอสารกับผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลในเรืH องต่างๆ ทีHสาํ คัญ ซึH งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีHได้วางแผนไว้และประเด็นทีHมีนยั สําคัญทีHพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องทีHมีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าทีH ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีH เกีHยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สืHอสารกับผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลเกีHยวกับความสัมพันธ์ทQ งั หมดตลอดจนเรืH องอืHนซึH งข้าพเจ้า
เชืH อว่ามี เหตุผลทีH บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการทีH ขา้ พเจ้าใช้เพืHอ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืH อ งที HสืH อ สารกับ ผู ม้ ีห น้า ที Hใ นการกํา กับ ดูแ ล ข้า พเจ้า ได้พ ิจ ารณาเรืH อ งต่า ง ๆ ที Hมีน ยั สํา คัญ มากที Hสุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในงวดปั จจุบ นั และกําหนดเป็ นเรืH อ งสําคัญ ในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรืH องเหล่านีQในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีHยวกับ
เรืH องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทีHยากทีHจะเกิดขึQน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืH อสารเรืH องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสืH อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันทีH 24 กุมภาพันธ์ 2565

โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

4.1
5
6 และ 15
7

4,504,540,390
373,395,142
1,918,953,505
3,592,012,905
2,078,815
10,390,980,757

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

4,064,826,527
565,966,332
1,784,578,808
3,451,133,027
929,262
9,867,433,956

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

24.1.1
24.1.2
8
9
10
11
12

136,977,953
29,212,697
1,525,601,568
126,940,912
545,900,757
45,851,184
8,366,314
2,418,851,385
12,809,832,142

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

98,000,000
383,854,981
39,527,022
1,306,276,358
44,930,889
545,900,757
41,157,812
6,985,536
2,466,633,355
12,334,067,311

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์ห มุ นเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื?น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุ นเวียนอื?น
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื?น
รวมสินทรัพย์ห มุ นเวียน
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
อสังหาริมทรัพย์เพือ? การลงทุน
ทีด? ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิก ารใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื?นนอกจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื?น
รวมสินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนี:

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2564

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หนีสH ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนี:สินหมุ นเวียน
เงินเบิก เกินบัญชีธนาคารและ
เงินก ้ยู มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน

13

198,220,617

162,261,868

-

-

เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื?น

14

744,323,167

623,790,143

680,756,937

571,032,694

10

16,257,768

19,421,755

14,820,962

18,038,727

147,639,258

200,479,223

141,214,407

196,259,609
3,998,530

ส่วนของหนี:สินตามสัญญาเช่า
ทีถ? ึงกําหนดชําระภายในหนึ?งปี
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนี:สินหมุ นเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนัก งาน

16

12,959,623

8,389,689

7,331,173

หนี:สินทางการเงินหมุ นเวียนอื?น

7

11,200,467

1,415,027

11,137,046

38,403,873

24,119,978

23,518,175

11,510,884

1,169,004,773

1,039,877,683

878,778,700

800,840,444

หนี:สินหมุ นเวียนอื?น
รวมหนี:สินหมุ นเวียน

-

หนี:สินไม่ห มุ นเวียน
หนี:สินตามสัญญาเช่า

10

33,132,406

45,368,964

31,480,496

44,316,036

หนี:สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

16

158,472,814

161,303,711

141,582,954

136,885,246

17,529,529

17,850,479

15,889,529

16,010,479

325,743,328

341,131,733

298,133,130

306,391,912

1,494,748,101

1,381,009,416

1,176,911,830

1,107,232,356

ประมาณการหนี:สินไม่ห มุ นเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนัก งาน
หนี:สินไม่ห มุ นเวียนอื?น
รวมหนี:สินไม่ห มุ นเวียน
รวมหนี:สิน

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

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

9,375,980,716

8,846,011,230

9,271,168,782

8,872,359,224

(46,725,712)

(59,318,155)

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือ หุ้นบริษทั ใหญ่

11,215,241,703

10,672,679,774

11,157,155,481

10,758,345,923

ส่วนได้เสียทีไ? ม่มีอ ํานาจควบคุม

99,842,338

93,541,935

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือ หุ้น

11,315,084,041

10,766,221,709

11,157,155,481

10,758,345,923

รวมหนีสH ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

12,809,832,142

12,147,231,125

12,334,067,311

11,865,578,279

หนีสH ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่อ )
ส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
ทุนเรือ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 584,716,118 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 3 บาท
ทุนทีอ? อกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 584,714,068 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 3 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่วนตํ?ากว่ามู ล ค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื?นของส่วนของผูถ้ ือ หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนี:

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริก าร
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริก าร
กําไรขันH ต้น
รายได้ดอกเบี:ย
รายได้อ ื?น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

18

24.1.2
24.2.2

24.1.1
12

2564

งบการเงินรวม

11,953,435,680
133,789,347
(9,604,935,321)
(35,666,172)
2,446,623,534
33,385,134
90,664,340
2,570,673,008
(216,430,142)
(296,828,682)
(39,262,505)
(552,521,329)
2,018,151,679
(4,304,119)
170,757
2,014,018,317
(410,953,651)
1,603,064,666

2563

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
11,518,916,115
(9,278,651,987)
2,240,264,128
31,562,284
158,448,224
2,430,274,636
(163,868,336)
(209,838,380)
(169,000,000)
(38,644,505)
(581,351,221)
1,848,923,415
(2,282,697)
1,846,640,718
(395,244,232)
1,451,396,486

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

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEน
รายการทีอE าจถู กจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี?ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทั ย่อ ยในต่างประเทศ
รายการทีจE ะไม่ถู กจัดประเภทใหม่ไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมู ล ค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนัก งานทีก? ําหนดไว้
ภาษีเงินได้ข องรายการทีจ? ะไม่ถ ูก จัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

344,625

16

4,316,351

2,665,425

(127,008)

1,952,035

12

(863,270)
16,045,524
1,619,110,190

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

25,402
(101,606)
1,451,294,880

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

1,578,673,755
24,390,911
1,603,064,666

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

-

-

1,595,047,251
24,062,939
1,619,110,190

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

-

-

2.70
584,714,068

2.52
584,714,068

การแบ่ง ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ? ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ? ป็ นของส่วนได้เสียทีไ? ม่มีอ ํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนี:

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

12,592,443

การแบ่ง ปันกําไร
ส่วนทีเ? ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ? ป็ นของส่วนได้เสียทีไ? ม่มีอ ํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นขันH พืHนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียE ถ่ วงนําH หนัก

2564

งบการเงินรวม

บาท
หุ้น

-

2.48
584,714,068

-

2.61
584,714,068

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียE นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
ส่วนของผู้ถือ หุ้ น บริษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ทุน ทีอE อก

ส่วนตําE กว่า

และชําระแล้ว

มูล ค่าหุ้ น สามัญ

ส่วนได้เสีย

ก าํ ไรสะสม

องค์ประกอบอืEน ของ รวมส่วนของผู้ถือ หุ้ น ทีไE ม่มอี าํ นาจ
ส่วนของผู้ถือ หุ้ น

จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จ ัดสรร

ของบริษทั ใหญ่

ควบคุม

9,841,473,628

91,918,384

ส่วนของผู้ถือ หุ้ น

ผลต่างของอ ตั รา

ทุน สํารอง

แลกเปล ยีE นจากการ

ตามกฎหมาย

แปลงค่างบการเงิน
ของบริษทั ย่อ ย
ในต่างประเทศ

1,754,142,204

ยอดคงเหลือต้น ปี ณ วัน ที? 1 มกราคม 2563

(43,570,340)

175,414,835

8,015,149,709

-

(643,185,475)

1,474,046,996

344,625

เงนิ ปัน ผล

23

-

-

-

เงนิ ปัน ผลแก่ ส่วนได้เสียทีไ? ม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษทั ย่อย

23

-

-

-

-

-

-

-

กํ าไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(59,662,780)

(643,185,475)

-

-

9,933,392,012
(643,185,475)

(16,843,786)

(16,843,786)

1,474,391,621

18,467,337

1,492,858,958

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ทีE 31 ธัน วาคม 2563

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,846,011,230

(59,318,155)

10,672,679,774

93,541,935

10,766,221,709

ยอดคงเหลือต้น ปี ณ วัน ที? 1 มกราคม 2564

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,846,011,230

(59,318,155)

10,672,679,774

93,541,935

10,766,221,709

-

เงนิ ปัน ผล

23

-

-

-

(1,052,485,322)

เงนิ ปัน ผลแก่ ส่วนได้เสียทีไ? ม่มอี ํานาจควบคุ มของบริษทั ย่อย

23

-

-

-

-

-

-

-

1,582,454,808

12,592,443

9,375,980,716

กํ าไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ทีE 31 ธัน วาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ เป็น ส่วนหนึ?งของงบการเงนิ นี:

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

(1,052,485,322)
-

-

(1,052,485,322)

(17,762,536)

(17,762,536)

1,595,047,251

24,062,939

1,619,110,190

(46,725,712)

11,215,241,703

99,842,338

11,315,084,041

0

0

0

0

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียE นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนทีอE อก

ส่ วนตําE กว่า

และชําระแล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวม
ยัง ไม่ได้จดั สรร

ส่ วนของผู้ถื อหุ้น

7,986,364,802

9,872,351,501

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ต้นปี ณ วันที? 1 มกราคม 2563
เงินปันผล

1,754,142,204
23

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(43,570,340)

175,414,835

-

-

-

(643,185,475)

(643,185,475)

-

-

-

1,529,179,897

1,529,179,897

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2563

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,872,359,224

10,758,345,923

ยอดคงเหลือ ต้นปี ณ วันที? 1 มกราคม 2564

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

8,872,359,224

10,758,345,923

เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนี:

23

-

-

-

(1,052,485,322)

(1,052,485,322)

-

-

-

1,451,294,880

1,451,294,880

9,271,168,782

11,157,155,481

0

0

1,754,142,204

(43,570,340)

175,414,835

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปี
ปรับปรุงด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค? าดว่าจะเกิดขึ:น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมู ล ค่าของสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ค่าเสื?อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายทีด? ิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายภาระผูก พันผลประโยชน์พนัก งาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี?ยนเงินตรา
ต่างประเทศทีย? งั ไม่เกิดขึ:นจริง
รายได้เงินปันผลรับ
ดอกเบี:ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร
การเปลี?ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี:สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิม? ขึ:น) ลดลง
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื?น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื?น
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื?น
หนี:สินดําเนินงานเพิม? ขึ:น (ลดลง)
เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื?น
หนี:สินหมุ นเวียนอื?น
หนี:สินไม่ห มุ นเวียนอื?น
เงินสดจ่ายประมาณการหนี:สินผลประโยชน์พนัก งาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากในกิจกรรมดําเนินงาน

2564

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,603,064,666

1,490,381,993

1,451,396,486

1,527,618,269

410,953,651
(886,987)
19,411,026
278,229,224
(3,532,372)
14,124,048
(170,757)

379,908,900
(1,780,237)
8,398,976
268,931,227
(929,188)
16,232,051
(238,463)

395,244,232
(909,796)
19,386,316
169,000,000
246,517,342
(2,857,469)
12,245,831
-

369,060,918
(2,078,796)
8,398,976
233,591,314
(1,303,142)
12,001,865
-

33,370,881
(33,385,134)
4,304,119
2,325,482,365

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

10,590,146
(21,487,464)
(31,562,284)
2,282,697
2,249,846,037

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

256,719,542
(284,282,874)
(1,361,531)
(2,057,814)

(75,738,684)
93,074,113
(128,638)
323,939

81,828,098
(333,292,616)
(328,876)
(1,945,976)

(70,998,943)
60,016,181
(74,486)
315,029

85,719,239
14,283,895
(320,950)
(8,068,660)
2,386,113,212
(464,872,945)
1,921,240,267

82,400,421
501,188
3,557,359
(17,230,873)
2,200,506,788
(317,095,711)
1,883,411,077

70,847,904
12,007,291
(120,950)
(4,342,488)
2,074,498,424
(451,726,463)
1,622,771,961

95,372,952
(197,113)
4,276,359
(11,610,600)
2,155,138,688
(307,136,466)
1,848,002,222

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิHนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจํา (เพิม? ขึ:น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือ? ซือ: ทีด? ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีด? ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อ ย
ดอกเบี:ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร
และเงินก ้ยู มื ระยะสั:นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี:สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย - บริษทั ย่อ ย
จ่ายดอกเบี:ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี?ยนทีม? ีต่อ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม? ขึ:น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที? 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันทีE 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ?งของงบการเงินนี:

7.2
4.2
23

4.3
4.2

4.1

2563

907,709,955 (1,820,841,528)
(170,811,284) (116,799,532)
5,536,101
5,129,801
36,574,010
57,387,594
779,008,782 (1,875,123,665)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
902,000,000 (1,850,000,000)
(165,197,775)
(98,452,753)
5,449,727
3,659,940
21,487,464
20,531,214
34,586,780
54,770,272
798,326,196 (1,869,491,327)

19,873,174
(20,449,678)
(1,052,319,085)
(17,762,536)
(7,140,946)
(1,077,799,071)

74,694,982
(18,398,440)
(18,337,804)
(643,100,870) (1,052,319,085)
(16,843,786)
(6,800,954)
(2,282,698)
(610,449,068) (1,072,939,587)

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

(20,653,738)
1,601,796,240
2,902,744,150
4,504,540,390
0.33

(2,217,133)
(604,378,789)
3,507,122,939
2,902,744,150
0.33

(682,510,860)
3,399,178,817
2,716,667,957
0.25

1,348,158,570
2,716,667,957
4,064,826,527
0.25

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิDนสุ ดวันทีE 31 ธันวาคม 2564
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัว4 ไป
1.1 การดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมี สํ านั กงานใหญ่ ตI ังอยู่ เลขทีK 944 มิ ตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัIน 8 ห้ องเลขทีK 801-806 และ 809-810
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จเป็ นผูผ้ ลิ ต ผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออกและผูจ้ าํ หน่ ายปุ๋ ยเคมี สูตรต่าง ๆ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ ปอเรชันK ถือหุ ้นร้อยละ 43.92 และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ ้น
ร้อยละ 39.53
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ทีKสาํ คัญ สรุ ปได้ดงั นีI
1.2

การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตัIงอยูท่ ีK 284 หมู่ 1 ตําบลปากคลองบาง
ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการบริ การ
ให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
1.2.2

บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตัIงอยูท่ ีK 581 หมู่ 4 นิ คม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุ ขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิต
นําเข้า และจําหน่ายเคมีการเกษตร

1.2.3

TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานักงานตัIงอยู่ทีK Lot
No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ บริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื@อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีKปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึIนอย่างต่อเนืK อง
ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจ
นํามาซึK งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าวอย่างต่อเนืK องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกีK ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีIสินและหนีIสินทีKอาจจะเกิดขึIนอย่างสมํKาเสมอ

-2-

2.

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีKรับรองทัวK ไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึIนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีK 1 เรืK อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึKงมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ลงวันทีK 2 ตุ ลาคม 2560 เรืK อง “การจัดทําและส่ งงบการเงิ นและรายการ
เกีKยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า เรืK อง “กําหนดรายการย่อทีKตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับทีK 3) พ.ศ. 2562” ลงวันทีK 26 ธันวาคม 2562

2.3

งบการเงินนีIได้จดั ทําขึIนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีK
ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีKสาํ คัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 3)

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีKมีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นสําหรับงวดบัญชี
ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและกรอบแนวคิ ดสําหรั บการ
รายงานทางการเงินทีKออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึK งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขI ึนเพืKอให้มี
เนืI อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุ งคํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุ งคํานิยามของความ
มีสาระสําคัญ และข้อกําหนดทางการบัญชีเกีKยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบีIยอ้างอิง การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินI ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

2.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึKงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีK 16 เรืK อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิKมข้อกําหนดเกีKยวกับข้อยกเว้น
ชัวK คราวสําหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบีIยอ้างอิง ระยะทีK 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับ
งบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทัIงนีIอนุญาตให้
กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันทีKมีผลบังคับใช้ได้ ซึK ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนีI ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมืKอวันทีK
27 มกราคม 2564
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สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกีKยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีการปรับปรุ ง ได้แก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับทีK 4 เรืK อง สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีK 7 เรืK อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับเครืK องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีK 9 เรืK อง เครืK องมือทางการเงิน ซึK งได้
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วเมืK อวันทีK 28 มิ ถุนายน 2564 และจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นทีK มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทัIงนีI อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันทีKมีผล
บังคับใช้ การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สื บเนืK องมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีIยอ้างอิง
ระยะทีK 2 โดยได้เพิKมข้อผ่อนปรนสําหรับการเปลีKยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนีI สิ นทางการเงิ น ทีK เกิ ดจากการปฏิ รู ปอัตราดอกเบีI ยอ้างอิ ง รวมทัIงข้อยกเว้นสําหรั บการถื อปฏิ บ ตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสีK ยงโดยเฉพาะเป็ นการชัวK คราว และการเปิ ดเผยข้อมูลเพิKมเติมตาม TFRS 7
นอกจากนีI สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกีKยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีการปรับปรุ ง ซึK งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมืKอวันทีK 22 ธันวาคม 2564 ได้แก่
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีK 1 เรืK อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัIงแรก
มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีK 6 เรืK อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ มีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบัญชีทีKเริK มในหรื อหลังวันทีK 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
• แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรืK อง แนวทางการให้ความช่ วยเหลือลูกหนีI ทีKได้รับผลกระทบจากโรคติดเชืI อ
ไวรั สโคโรนา 2019 โดยมี วตั ถุประสงค์เพืKอเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัวK คราวสําหรั บกิ จการทีK ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนีIทีKได้รับผลกระทบจากโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนีI
ดังกล่าวระหว่างวันทีK 1 มกราคม 2565 ถึงวันทีK 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
มีการประกาศเปลีKยนแปลง ทัIงนีI กิจการทีKเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวK คราวนีI ต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวในงบการเงินด้วย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKเกีKยวข้องมาเริK มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั เมืK อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นผล
กระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดทีKจะเริK มถือปฏิบตั ิ
2.6

งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชี รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกัน
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม ออกแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนีI

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

2564
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99

2563
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99
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2.7

3.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึIนจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามกฎหมายทีKเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีKมีเนืI อความขัดกันหรื อมีการตีความในสองภาษาทีKแตกต่างกันให้
ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

นโยบายการบัญชีทสี4 ํ าคัญ
งบการเงิ นนีI ได้จ ัดทําขึI นโดยใช้เกณฑ์ว ดั มู ลค่ าตามราคาทุ นเดิ ม ยกเว้นตามทีK ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี ทีK สําคัญ
ดังต่อไปนีI
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสัIนทีKมีสภาพคล่องในการเปลีKยนมือซึK งจะถึงกําหนดภายในสามเดือนนับจากวันทีKได้มา โดยไม่รวม
เงินฝากธนาคารทีKใช้เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี)
3.2

ลูกหนีIการค้า
ลูกหนีIการค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนีIหกั ด้วยค่าเผือK ผลขาดทุนด้านเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIน
ค่าเผืKอผลขาดทุนด้านเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIนรับรู ้สาํ หรับลูกหนีI การค้า จํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตทีK
คาดว่าจะเกิดขึIนจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันทีKรายงานเพืKอให้สะท้อนการเปลีKยนแปลงของความเสีK ยงด้านเครดิต
จากทีKเคยรับรู ้รายการเมืKอเริK มแรกของเครืK องมือทางการเงินทีKเกีKยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผืKอผลขาดทุนด้านเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIนตลอดอายุเสมอสําหรับลูกหนีI การค้า ผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตทีK คาดว่าจะเกิ ดขึI นกับลู กหนีI การค้า ประมาณการโดยใช้ตารางการตัIงสํารองขึI นอยู่กบั ข้อมู ลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งด้วยปั จจัยเฉพาะของลูกหนีI สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจทัวK ไป และการประเมินทิศทางทัIงในปั จจุบนั และในอนาคต ณ วันทีKรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตาม
เวลาตามความเหมาะสม

3.3

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิทีKจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํKากว่า ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลีKย
ถ่วงนํIาหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึK ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ซึK งราคาทุนคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออก
ก่อน หากสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการตีราคาโดยวิธีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสําคัญ
มูลค่าสุ ทธิ ทีKจะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณทีKคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติหกั ด้วย
ประมาณการต้นทุนทีKจาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพืKอให้ขายสิ นค้านัIนได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่าเผืKอการลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือเมืKอสิ นค้านัIนเสืK อมสภาพและเคลืKอนไหวช้า (ถ้ามี)
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3.4

เครืK องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีIสินทางการเงินรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริ ษทั เมืKอกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครืK องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนีIสินทางการเงินรับรู ้รายการเมืKอเริK มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ เงินฝากประจําครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึK งวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมืKอสิ ทธิ ตามสัญญาทีKจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นหมดอายุ หรื อเมืK อโอนสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและโอนความเสีK ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของเกือบทัIงหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอืKน
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นได้แก่ สัญญาซืI อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เพืKอ
บริ หารความเสีK ยงอัตราแลกเปลีKยนต่างประเทศ อนุพนั ธ์รับรู ้รายการเมืKอเริK มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีKเข้า
ทําสัญ ญาอนุ พนั ธ์และวัดมู ลค่าใหม่ ในภายหลังด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิI นรอบของแต่ ละรอบระยะเวลา
รายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
อนุพนั ธ์ทีKมูลค่ายุติธรรมเป็ นบวกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพนั ธ์ทีKมูลค่ายุติธรรมเป็ นลบรับรู ้
เป็ นหนีI สินทางการเงิน อนุ พนั ธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั จะมีทI งั สิ ทธิ ทางกฎหมายและมี
ความตัIงใจในการหักกลบ อนุ พนั ธ์แสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อหนีI สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีK
เหลืออยูข่ องอนุพนั ธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาดว่าจะถูกรับรู ้หรื อจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนั ธ์อืKนแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนีIสินหมุนเวียน

3.5

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงบการเงินรวม
ในกรณี ทีKมีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
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3.6

อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุน ประกอบด้วย ทีKดินทีKถือครองเพืKอหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า และทีKดินทีKไม่ได้
ใช้งาน ซึK งแสดงในราคาทุนหักค่าเผือK การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะมีการทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพืKอการลงทุนและตัIงค่าเผืKอการด้อยค่า โดยพิจารณา
เปรี ย บเที ย บกับ มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมซึK งประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระทีK ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมิน
มูลค่าของทีKดินทีKถือครองเพืKอหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและทีKดินทีKไม่ได้ใช้งาน

3.7

ทีKดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีKดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสืK อมราคาสะสมและค่าเผืKอการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสืK อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนีI
ส่ วนปรับปรุ งทีKดิน
อาคาร
เครืK องจักรและอุปกรณ์
เครืK องตกแต่งและเครืK องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

การรืI อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีKตI งั ของสิ นทรัพย์ซK ึ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ทีKเกิดขึIนเมืKอกลุ่ม
บริ ษทั ได้สินทรัพย์มา จะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสืK อมราคา
ในกรณี ทีKมีการด้อยค่าของทีK ดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิ ดขึIนกลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.8

สัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ทีKเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ วันเริK มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีI สินตามสัญญาเช่าทีKเกีKยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าทีKเป็ นสัญญาเช่า ยกเว้น
สัญญาเช่าระยะสัIน (อายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึK งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํKา เช่น คอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคล โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าเหล่านีI ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หนีIสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริK มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีKยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนัIน
โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบีIยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานัIนไม่สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบีIย
การกูย้ มื ส่ วนเพิKม
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การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีKรวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนีIสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
•
•

•
•
•

การจ่ายชําระคงทีK (รวมถึง การจ่ายชําระคงทีKโดยเนืIอหา) หักลูกหนีIสิKงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรทีKขI ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตรา ซึK งการวัดมูลค่าเริK มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันทีKสัญญา
เช่าเริK มมีผล
จํานวนเงินทีKคาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซืIอ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีKผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนัIน
การจ่ายชําระค่าปรับเพืKอการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนีIสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนีI สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิKมมูลค่าตามบัญชี เพืKอสะท้อนดอกเบีIยจากหนีI สินตาม
สัญญาเช่า (ใช้วธิ ีดอกเบีIยทีKแท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพืKอสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริK มแรกกับหนีI สินตามสัญญาเช่ าทีKเกีK ยวข้อง การจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่าใด ๆ ทีKจ่ายชําระ ณ วันทีKสญ
ั ญาเช่าเริK มมีผลหรื อก่อนวันทีKสญ
ั ญาเริK มมีผลหักสิK งจูงใจตามสัญญาเช่าทีKได้รับ
ใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริK มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสืK อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสืK อมราคาตลอดช่ วงเวลาทีKสI ันกว่าของอายุสัญญาเช่ าและอายุการใช้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สะท้อนว่ากลุ่ มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซืI อ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ทีKเกีK ยวข้องคิ ดค่าเสืK อมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสืK อมราคาเริK ม ณ วันทีKสญ
ั ญาเช่าเริK มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีK 36 เรืK อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เพืKอประเมินว่าสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่ และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีKระบุได้ตามทีKกล่าวในนโยบายเรืK อง “ทีKดิน อาคารและ
อุปกรณ์”
ค่าเช่าผันแปรทีKไม่ขI ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนีIสินตามสัญญาเช่าและสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ การจ่ายชําระทีK เกีK ยวข้องรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรั บงวดทีK มีเหตุการณ์หรื อเงืK อนไขการจ่ายชําระเหล่านัIน
เกิดขึIนและรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผเู ้ ช่าไม่แยกส่ วนประกอบทีKไม่เป็ นการเช่าและบันทึกสัญญา
เช่าและส่ วนประกอบทีKไม่เป็ นการเช่าทีKเกีKยวข้องเป็ นข้อตกลงเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ
ดังกล่าว
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึง สิ ทธิ การเช่าทีKดินทีKสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึK ง ซึK งแสดงในราคาทุ น หักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ท ธิ การเช่ าทีK ดิน ตัดจําหน่ ายโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั ทีKเป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําข้อตกลงสัญญาเช่าเป็ นผูใ้ ห้เช่าทีKเกีKยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุน
สัญญาเช่าซึK งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อดําเนิ นงาน เมืKอเงืKอนไขของ
สัญญาเช่าโอนความเสีK ยงและผลตอบแทนเกือบทัIงหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ผเู ้ ช่า สัญญาดังกล่าวจัดประเภท
รายการเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืKน ๆ ทัIงหมดจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าทีKเกีKยวข้อง
เมืKอสัญญาทีKประกอบด้วยส่ วนประกอบทีKเป็ นการเช่าและส่ วนประกอบทีKไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับทีK 15 เรืK อง รายได้จากสัญญาทีKทาํ กับลูกค้า เพืKอปั นส่ วนข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับ
แต่ละส่ วนประกอบ
3.9

การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชีI เรืK องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ทีKมีขอ้ บ่งชีIจะทําการประมาณมูลค่าทีKคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมืKอมูลค่าทีKคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํKากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์นI นั ทัIงนีI มูลค่าทีKคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ซึK งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีKคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษี
ทีK ส ะท้อ นถึ ง การประเมิ น ความเสีK ย งในสภาพตลาดปั จจุ บ นั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสีK ยงซึK งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ทีKกาํ ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั
ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีKดีทีKสุดซึK งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึK งสะท้อนถึงจํานวนเงินทีKคาดว่าจะได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัIนผูซ้ Iื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจใน
การแลกเปลีKยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีKไม่มีความเกีKยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ทีKได้รับรู ้ในงวดก่อนเมืKอข้อบ่งชีIของ
การด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึKงกิจการต้องประมาณมูลค่าทีKคาดว่าจะได้รับคืน

3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีKอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบด้วยค่าสิ ทธิและใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการอืKนๆ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 - 10 ปี

-9-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีKอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าสิ ทธิการใช้เครืK องหมายการค้าแสดงตาม
ราคาทุนหักค่าเผือK การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี และตัIงค่าเผือK การด้อยค่า (ถ้ามี)
ซึKงจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั มีการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นประจําทุกปี และตัIงค่าเผือK การด้อยค่า (ถ้ามี) โดย
บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพืKอประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิ ทธิ ในการใช้เครืK องหมายการค้า
เพืKอให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันทีK 30 เมษายน 2547 เรืK อง
ความเห็นเกีK ยวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยวิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach)
3.11 ประมาณการหนีIสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีI สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็ นประมาณการหนีI สินเกีKยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานทีKได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมืKอเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน โดยประมาณการหนีIสินดังกล่าว
ได้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยทีKประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ
ผลประโยชน์ทีKคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคํานวณบนพืIนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน อัตราคิดลด และอัตราการเพิKมขึIนของผลตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทัIงหมดทีKเกิดขึIนจากโครงการ
ผลประโยชน์ทีKกาํ หนดไว้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืKน และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ทีKกาํ หนด
ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.12 รายการทีKเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีKเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีKยน ณ วันทีKเกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนีIสินทีKเป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงิน
บาท โดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัIน
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีKยนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนีIสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีKยน ณ วันทีKรายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีKยนถัวเฉลีKย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีKยนทีKเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ บันทึกรับรู ้เป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืKนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีKยนในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการในต่างประเทศนัIนออกไป
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3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรับรู ้เมืKอกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจการควบคุมของสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิI นแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมืKอกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระทีKตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญาเสร็ จสิI นแล้ว
ดอกเบีIยรับและค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้เมืKอมีการประกาศจ่าย
รายได้อืKนรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.15 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีIยจ่ายของเงินกูย้ มื และสิK งตอบแทนทีKคาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุ นการกูย้ ืมทีK ไม่ได้เกีK ยวกับการได้มา การก่ อสร้ างหรื อการผลิ ตสิ นทรั พย์ทีKเข้าเงืK อนไข รั บรู ้ ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบีIยทีKแท้จริ ง
3.16 กองทุนสํารองเลีIยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีIยงชีพสําหรับพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมืKอเกิดรายการ
3.17 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ทีKตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
สําหรับงวด กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรทีKแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เนืK องจากกําไรทางภาษี
ไม่ได้รวมรายการทีKถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอืKนๆ และไม่ได้รวมรายการทีKไม่สามารถ
ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีทีKมี
ผลบังคับใช้หรื อคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีทีKกาํ หนดในประเทศนัIนๆ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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3.17.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัวK คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีIสิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนีI สินทีKใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึK งโดยปกติ
แล้วจะรับรู ้หนีIสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวK คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัวK คราวเท่าทีKมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษีจะมี
จํานวนเพียงพอทีKจะนําผลแตกต่างชัวK คราวนัIนมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิI นรอบระยะเวลา
รายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมืKอเห็นว่าไม่
น่ าจะมีความเป็ นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีKจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทI งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทัIงนีI สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีKปรับลดลงนัIน กลุ่ม
บริ ษทั จะกลับรายการให้เท่ากับจํานวนทีKมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีKจะนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนีI สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีทีKคาดว่าจะใช้ใน
งวดทีKสินทรัพย์จะมีการรับรู ้หรื อหนีI สินจะมีการจ่ายชําระโดยใช้อตั ราภาษีทีKมีผลบังคับใช้อยูห่ รื ออัตราทีK
คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั จะนํารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาหักกลบกับรายการหนีI สิ น ภาษีเ งิน ได้ร อ
การตัด บัญ ชี เมืKอ กลุ่ม บริ ษ ทั มีสิ ท ธิ ต ามกฎหมายในการนํา สิ นทรัพย์และหนีI สินภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและตัIงใจจะชําระหนีIสินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าว
ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตัIงใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีIสินในเวลาเดียวกัน
3.18 กําไรต่อหุน้ ขัIนพืIนฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขัIนพืIนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ทีKเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืKน) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลีKยถ่วงนํIาหนักทีKมีอยู่ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณี
ทีKมีการเพิKมทุนใช้จาํ นวนหุ น้ สามัญถัวเฉลีKยถ่วงนํIาหนักตามระยะเวลาทีKจดทะเบียนเพิKมทุนทีKออกและชําระแล้ว
3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีKจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพืKอโอนหนีIสินในรายการทีKเกิดขึIนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีK วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานัIนจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการ
ประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนีI สินรายการใดรายการหนึK ง กลุ่มบริ ษทั
พิจารณาถึ งลักษณะของสิ นทรั พย์หรื อหนีI สินนัIนซึK ง ผู ร้ ่ ว มตลาดจะนํา มาพิจ ารณาในการกํา หนดราคาของ
สิ นทรัพย์หรื อหนีI สิน ณ วันทีKวดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินใช้
เกณฑ์ตามทีKกล่าว
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นอกจากนีI การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชัIนเป็ นระดับทีK 1 ระดับทีK 2 และระดับทีK 3 โดยแบ่งตามลําดับขัIนของ
ข้อมูลทีKสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลทีKใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึKงมีดงั ต่อไปนีI
-

ระดับทีK 1 เป็ นราคาเสนอซืI อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีKมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีI สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัIน ณ วันทีKวดั มูลค่า

-

ระดับทีK 2 เป็ นข้อมูลอืKนทีKสงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นI นั หรื อหนีIสินนัIน
นอกเหนือจากราคาเสนอซืIอขายซึKงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับทีK 3 เป็ นข้อมูลทีKไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นI นั หรื อหนีIสินนัIน

3.20 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกีKยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารใน
การกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตัIงข้อสมมติฐานหลายประการ ซึK งมีผลกระทบต่อการแสดง
จํานวนสิ นทรัพย์และหนีI สิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกีKยวกับสิ นทรัพย์และหนีI สินทีKอาจเกิ ดขึIน ณ วันทีKในงบการเงิน
รวมทัIงการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัIน ผลทีKเกิดขึIนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัIน
ประมาณการและข้อสมมติทีKใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนืKอง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลีKยนทันทีเป็ นต้นไป
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย4 วกับกระแสเงินสดเพิม4 เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เช็คในมือ
เงินฝากประจําธนาคารทีEถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
(2564: อัตราดอกเบีKยร้อยละ 0.50 ต่อปี ,
2563: อัตราดอกเบีKยร้อยละ 0.60 ต่อปี )

4.2

450,002,016
4,504,540,390

450,002,016
4,064,826,527

400,002,016
2,902,744,150

รายการซืIอทีKดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม มีดงั นีI

เจ้าหนีKค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันทีE 1 มกราคม
บวก ค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก เงินสดจ่าย
เจ้าหนีKค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันทีE 31 ธันวาคม
หนีKสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีE 1 มกราคม
(รวมส่ วนทีEถึงกําหนดชําระภายในหนึEงปี )
บวก หนีKสินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
หัก เงินสดจ่าย
หนีKสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีE 31 ธันวาคม
(รวมส่ วนทีEถึงกําหนดชําระภายในหนึEงปี )

4.3

งบการเงินรวม
2564
2563
26,304,252
896,405
4,028,015,497 2,501,187,622
218,625
658,107

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
560,000
560,000
3,614,045,886 2,316,105,941
218,625
-

งบการเงินรวม
2564
2563
12,837,689
8,649,301
203,865,348
120,987,920
(170,811,284) (116,799,532)
45,891,753
12,837,689

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,837,689
5,749,302
198,251,839
105,541,140
(165,197,775) (98,452,753)
45,891,753
12,837,689

64,790,719
5,049,133
(20,449,678)

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

62,354,763
2,284,499
(18,337,804)

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

49,390,174

64,790,719

46,301,458

62,354,763

กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัIนจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31
ธันวาคม มีดงั นีI

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัKนจาก
สถาบันการเงิน ณ วันทีE 1 มกราคม
บวก เงินสดรับสุ ทธิ
บวก ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ
ทีEยงั ไม่เกิดขึKนจริ งจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัKนจาก
สถาบันการเงิน ณ วันทีE 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

162,261,868
19,873,174

90,986,317
74,694,982

-

-

16,085,575

(3,419,431)

-

-

198,220,617

162,261,868

-

-
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5.

ลูกหนีก@ ารค้ าและลูกหนีห@ มุนเวียนอื4น
5.1 ลูกหนีIการค้าและลูกหนีIหมุนเวียนอืKน ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี'การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2)
ลูกหนี'อื5น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย

5.2

งบการเงินรวม
2564
2563
314,952,044
573,177,411
4,953,814
1,097,275
48,853,947
46,462,998
4,182,686
7,238,118
452,651
308,273
373,395,142
628,284,075

ลูกหนีIการค้า ณ วันทีK 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนีIได้ดงั นีI

จํานวนรายของลูกหนี'การค้า
บริ ษทั อื5น
ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า หรื อถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
บริ ษทั ที5เกี5ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนด

หัก ค่าเผือ5 ผลขาดทุนด้านเครดิตที5คาดว่าจะเกิดขึ'น

งบการเงินรวม
2564
2563
314
575

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
515,542,254 599,376,998
5,879,241
2,281,102
40,441,282
37,183,237
4,037,055
6,928,107
66,500
9,020
565,966,332 645,778,464
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
107
171

306,057,544

558,249,274

234,261,627

483,927,149

14,271,560
1,253,812
19,758,341
341,341,257

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

14,079,960
961,613
18,869,247
268,172,447

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

341,341,257
(26,389,213)
314,952,044

10,493,500
10,493,500
600,453,611
(27,276,200)
573,177,411

272,548,558
272,548,558
540,721,005
(25,178,751)
515,542,254

112,997,131
112,997,131
625,465,545
(26,088,547)
599,376,998

รายการเคลืKอนไหวของค่าเผืKอผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีKคาดว่าจะเกิ ดขึIนของลูกหนีI การค้าในระหว่างปี สิI นสุ ดวันทีK 31
ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนีI
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที5 1 มกราคม 2564
เพิ5มขึ'น/(ลดลง)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที5 31 ธันวาคม 2564

27,276,200
(886,987)
26,389,213

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
26,088,547
(909,796)
25,178,751
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6.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ'นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ5 การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2564
2563
555,880,845
545,517,286
24,912,245
25,080,131
1,245,144,782
857,924,867
81,363,345
57,243,430
40,074,803
177,327,432
1,947,376,020 1,663,093,146
(28,422,515)
(9,011,489)
1,918,953,505 1,654,081,657

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
438,451,041
382,509,475
23,665,935
19,630,718
1,244,035,004
856,580,717
71,585,950
48,246,733
35,238,683
172,716,354
1,812,976,613 1,479,683,997
(28,397,805)
(9,011,489)
1,784,578,808 1,470,672,508

ต้นทุนของสิ นค้าทีKบนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํ นวน
9,585.19 ล้านบาท และ 6,945.86 ล้านบาท ตามลําดับ
ต้นทุนของสิ นค้าทีKบนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีจาํ นวน 9,259.31 ล้านบาท และ 6,511.97 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ต้นทุนขายทีKบนั ทึกในงบการเงินรวมได้รวมรายการขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 19.41 ล้านบาท และ 8.40 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ต้นทุนขายทีKบนั ทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายการขาดทุน
จากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 19.39 ล้านบาท และ 8.40 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินรวมได้รวมสิ นค้าทีKมีภาระผูกพันจากการทีKบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึKงต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสังK จ่ายสิ นค้า (“ตัวa ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึKงทีKออกให้แก่
ลูกค้าจํานวน 49.14 ล้านบาท และ 191.62 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมสิ นค้าทีKมีภาระผูกพันจากการทีK
บริ ษ ทั ต้อ งส่ ง มอบปุ๋ ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อ ตัวa ปุ๋ ยของบริ ษ ทั ทีK อ อกให้แ ก่ ลู ก ค้า จํา นวน 52.28 ล้า นบาท และ 201.35 ล้า นบาท
ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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7.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื4น และหนีส@ ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื4น
7.1
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืKนและหนีIสินทางการเงินหมุนเวียนอืKน ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื:น
เงินฝากประจํา (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2)
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื'อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนีส; ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื:น
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื'อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

7.2

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,588,583,710

4,496,293,665

3,448,000,000

4,350,000,000

3,429,195
3,592,012,905

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

3,133,027
3,451,133,027

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

11,200,467
11,200,467

1,415,027
1,415,027

11,137,046
11,137,046

-

เงินฝากประจํา ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
วันครบกําหนดชําระ
2564
2563

เงินฝากธนาคาร

ครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
วันครบกําหนดชําระ
2564
2563

เงินฝากธนาคาร

ครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

อัตราดอกเบีย; (ร้ อยละต่ อปี )
2564
2563
0.13 - 0.63

0.25 - 0.85 3,588,583,710

อัตราดอกเบีย; (ร้ อยละต่ อปี )
2564
2563
0.44 - 0.63

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
4,496,293,665

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

0.40 - 0.85 3,448,000,000

4,350,000,000
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8.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื4อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุน มีรายละเอียดดังนีI
งบการเงินรวม
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ที5ดิน
หัก ค่าเผือ5 การด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์ เพื:อการลงทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
1 มกราคม
2564
29,212,697
29,212,697

เพิม: ขึน;

ลดลง

-

-

57,297,000

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
31 ธันวาคม
2564
29,212,697
29,212,697
57,297,000

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที5ดิน
หัก ค่าเผือ5 การด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์ เพื:อการลงทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
1 มกราคม
2563
29,212,697
29,212,697
57,297,000

เพิม: ขึน;

ลดลง

-

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
31 ธันวาคม
2563
29,212,697
29,212,697
57,297,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน :
ที5ดิน
หัก ค่าเผือ5 การด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์ เพื:อการลงทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
1 มกราคม
2564
39,527,022
39,527,022

เพิม: ขึน;

ลดลง

-

-

392,708,967

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
31 ธันวาคม
2564
39,527,022
39,527,022
392,708,967

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน :
ที5ดิน
หัก ค่าเผือ5 การด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์ เพื:อการลงทุน
มูลค่ ายุตธิ รรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
1 มกราคม
2563
39,527,022
39,527,022
392,708,967

เพิม: ขึน;

ลดลง

-

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที:
31 ธันวาคม
2563
39,527,022
39,527,022
392,708,967

ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนในงบการเงินรวม เป็ นทีKดินทีKไม่ได้ใช้งาน
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เป็ นทีKดินทีKให้เช่ าแก่
กิจการทีKเกีKยวข้องกันแห่งหนึKงและทีKดินทีKไม่ได้ใช้งาน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีKได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.

ทีด4 นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีKดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที> 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
1 มกราคม
2564

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

1,254,000
151,157
10,147,506
9,304,291
2,044,348
22,901,302

(1,367,219)
(72,914,813)
(3,128,159)
(11,140,774)
(88,550,965)

20,306,495
35,933,863
29,574,437
2,987,915
88,802,710

2,593,520
12,018,207
5,675,397
3,758,247
998,885
25,044,256

ค่ าเสื> อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
(84,850,651)
(5,062,837)
อาคาร
(1,498,486,790) (42,600,413)
เครืE องจักรและอุปกรณ์
(1,882,030,722) (139,443,557)
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน (317,652,841) (54,813,126)
ยานพาหนะ
(132,983,376) (14,033,261)
รวมค่าเสืE อมราคาสะสม
(3,916,004,380) (255,953,194)

1,367,217
70,405,495
2,984,429
11,140,755
85,897,896

(393,838)
393,838
(2,338,575)
(2,338,575)

(514,861)
(89,061,132)
(2,908,817) (1,544,389,858)
(2,084,073) (1,952,759,019)
(2,888,859) (372,370,397)
(331,979) (138,546,436)
(8,728,589) (4,097,126,842)

-

(85,814,795)

ราคาทุน
ทีEดิน
293,349,876
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
158,709,185
อาคาร
1,894,973,650
เครืE องจักรและอุปกรณ์
2,416,209,085
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน 483,164,970
ยานพาหนะ
181,040,694
รวมราคาทุน
5,427,447,460

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตัKง
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์

51,934,396
1,563,377,476

เพิม> ขึนC

180,964,046

ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
31 ธันวาคม
2564

-

293,349,876
161,189,486
1,927,449,509
2,395,051,038
522,673,786
175,931,068
5,475,644,763

147,083,647
1,525,601,568
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งบการเงินรวม
ณ วันที> 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
1 มกราคม
2563

ราคาทุน
ทีEดิน
293,349,876
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
158,794,090
อาคาร
1,884,521,225
เครืE องจักรและอุปกรณ์
2,375,080,149
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน 445,822,624
ยานพาหนะ
177,473,808
รวมราคาทุน
5,335,041,772

เพิม> ขึนC

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

ค่ าเสื> อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
(79,944,196)
(4,981,503)
อาคาร
(1,458,239,905) (40,968,526)
เครืE องจักรและอุปกรณ์
(1,761,514,302) (137,925,641)
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน (298,276,504) (50,555,890)
ยานพาหนะ
(127,364,815) (13,774,371)
รวมค่าเสืE อมราคาสะสม
(3,725,339,722) (248,205,931)
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตัKง
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์

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

ค่ าเสื> อมราคาสํ าหรับปี สิCนสุ ดวันที> 31 ธันวาคม
2564
2563
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื> อมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึ>งหักค่ าเสื> อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งาน ณ วันที> 31 ธันวาคม
2564
2563

100,073,492

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
31 ธันวาคม
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

255,953,194
248,205,931

2,830,366,511
2,833,393,691
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที> 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ทีEดิน
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
อาคาร
เครืE องจักรและอุปกรณ์
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื> อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
อาคาร
เครืE องจักรและอุปกรณ์
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสืE อมราคาสะสม
อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัKง
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
1 มกราคม
2564
261,479,164
127,519,506
1,588,654,395
2,243,105,943
438,940,500
149,516,369
4,809,215,877

เพิม> ขึนC

ลดลง

(1,367,219)
8,512,173 (72,548,823)
8,741,716 (2,599,931)
115,800 (8,410,474)
17,369,689 (84,926,447)

(73,108,859) (3,403,096) 1,367,217
(1,285,360,587) (32,660,414)
(1,770,616,053) (131,305,224) 70,059,896
(283,645,633) (49,513,074) 2,496,613
(110,072,384) (10,791,395) 8,410,461
(3,522,803,516) (227,673,203) 82,334,187
51,877,621
1,338,289,982

180,882,150

-

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
31 ธันวาคม
2564

261,479,164
126,152,287
5,543,888 1,594,198,283
50,557,799 2,229,627,092
29,574,437
474,656,722
141,221,695
85,676,124 4,827,335,243
-

(75,144,738)
(1,318,021,001)
(1,831,861,381)
(330,662,094)
(112,453,318)
(3,668,142,532)

(85,676,124)

147,083,647
1,306,276,358
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที> 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
1 มกราคม
2563

ราคาทุน
ทีEดิน
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
อาคาร
เครืE องจักรและอุปกรณ์
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื> อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งทีEดิน
อาคาร
เครืE องจักรและอุปกรณ์
เครืE องตกแต่งและเครืE องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสืE อมราคาสะสม

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

เพิม> ขึนC

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

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัKง
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื> อมราคาสํ าหรับปี สิCนสุ ดวันที> 31 ธันวาคม
2564
2563
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื> อมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึ>งหักค่ าเสื> อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งาน ณ วันที> 31 ธันวาคม
2564
2563

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

91,100,723

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที>
31 ธันวาคม
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

227,673,203
217,700,297

2,516,933,384
2,534,649,592

ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาํ ทีKดิน ส่ วนปรับปรุ งทีKดินและอาคารบางส่ วนจํานองเป็ นหลักประกัน
วงเงินสิ นเชืKอกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึKง ซึK งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจํานวน 413.02 ล้านบาท และ 442.67
ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 26.3)
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทีK ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึK ง ใช้เป็ นหลักประกันวงเงิ นสิ นเชืK อกับ
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึKง ซึKงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 21.56 ล้านบาท เท่ากัน (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 26.3)
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10.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ และหนีส@ ิ นตามสั ญญาเช่ า
10.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีIสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
ที5ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

หนีส; ิ นตามสั ญญาเช่ า
ส่ วนที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี
หนี'สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

77,434,738
30,617,447
264,613
18,624,114
126,940,912

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

30,617,447
264,613
14,048,829
44,930,889

37,821,553
543,131
23,125,845
61,490,529

16,257,768
33,132,406
49,390,174

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

14,820,962
31,480,496
46,301,458

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

สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ รับรู ้เพิKมขึIนในงบการเงินรวม มีจาํ นวน 5.05
ล้านบาท และ 51.94 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรั บปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ รั บรู ้ เพิKมขึI นในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มี
จํานวน 2.28 ล้านบาท และ 51.94 ล้านบาท ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ทีKดิน อายุสัญญาเช่า 48 ปี อาคารสํานักงาน อุปกรณ์และรถยนต์
อายุสญ
ั ญาเช่าเฉลีKยเท่ากับ 3 - 6 ปี
ณ วันทีK 17 พฤศจิ กายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทาํ สัญญาเช่ าทีK ดินกับบริ ษทั แห่ งหนึK ง ในสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพืKอใช้เป็ นสถานทีKตI งั ในการดําเนิ นงาน ซึK งการเช่าทีKดินดังกล่าวมีราคารวมทัIงสิI น
2.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุวนั ทีK 4 มิถุนายน 2607 สิ ทธิการเช่าดังกล่าว รวมอยู่
ในสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในงบการเงินรวม
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10.2

จํานวนทีKรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม มีดงั นีI
งบการเงินรวม
2564
2563

ค่ าเสื: อมราคา - สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
ที5ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ดอกเบี'ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั'น
ค่าใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกับสัญญาเช่า
ซึ5งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ5า

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,756,644
7,204,105
278,519
13,036,762
22,276,030

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

7,204,105
278,519
11,361,515
18,844,139

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

2,139,275
11,636,360

2,208,350
12,316,915

2,009,177
1,091,135

2,030,831
6,542,725

5,466,081
41,517,746

3,679,400
38,352,048

4,739,314
26,683,765

2,703,186
27,167,759

สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัIงหมดสําหรับสัญญาเช่าในงบการเงินรวม เท่ากับ
20.45 ล้านบาท และ 18.40 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงิ นสดจ่ายทัIงหมดสําหรับสัญญาเช่ าในงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ เท่ากับ 18.34 ล้านบาท และ 15.77 ล้านบาท ตามลําดับ
11.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื4นนอกจากค่ าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืKนนอกจากค่าความนิยม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2564

เพิม/ ขึน<

545,900,757
545,900,757

-

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ
545,900,757
545,900,757
-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2564
545,900,757
545,900,757
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ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์- สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2563

เพิม/ ขึน<

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

-

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ
545,900,757
552,723
(577,913)
25,190
546,453,480
(577,913)
25,190

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ<นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2564
545,900,757
545,900,757

เพิม/ ขึน<

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

545,900,757
545,900,757

-

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ<นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2564
2563

545,900,757
545,900,757
577,913

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2563
545,900,757
545,900,757

เพิม/ ขึน<

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

545,900,757
545,900,757

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2564
545,900,757
545,900,757
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2563
545,900,757
545,900,757
-

บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินอิสระ เพืKอประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิ ทธิ ในการใช้เครืK องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น
เพืK อ ให้เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ล งวัน ทีK 30 เมษายน 2547 เรืK อ ง
ความเห็นเกีKยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระเมืKอวันทีK 7 มกราคม 2565 และวันทีK 7
มกราคม 2564 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว ณ วันทีK 4 มกราคม 2565 และวันทีK 2 มกราคม 2564
ตามลําดับ โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่ายุติธรรมสู งกว่าราคาตามบัญชี
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดขายทีKเกิดจากเครืK องหมายการค้านีI คิดเป็ นประมาณร้อยละ 90
ของรายได้จากการขายทัIงหมดของบริ ษทั
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12.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะนํามาหักกลบกับหนีI สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อเมืKอภาษีเงินได้นI นั สามารถ
นํามาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึK งถือเป็ นภาษีเงินได้ทีKเกีKยวข้องกับหน่วยจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน รายละเอียด
ของการหัก กลบลบกัน ทีK แ สดงผลลัพ ธ์ อ ยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ทีK 31 ธัน วาคม
มีดงั ต่อไปนีI

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี'สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2564
2563
45,851,184
45,635,125
116,608,579
116,608,579

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
41,157,812
39,695,381
109,180,151 109,180,151

รายการเคลืKอนไหวของสิ นทรัพย์และหนีI สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีKเกิดขึI นสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม
มีดงั นีI
งบการเงินรวม
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564
รับรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื/น

ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนีEสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2564
5,455,240
1,812,098
5,440,963
33,138,974
(212,150)
45,635,125

(183,231)
3,868,576
(4,916,970)
544,549
1,766,405
1,079,329

(863,270)
(863,270)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2564
5,272,009
5,680,674
523,993
32,820,253
1,554,255
45,851,184

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า
รวมหนีEสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

-

-

7,428,428
109,180,151
116,608,579
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ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
รับรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื/น

ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนีEสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
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 : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2563
5,455,240
1,812,098
5,440,963
33,138,974
(212,150)
45,635,125

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า
รวมหนีEสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

-

-

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

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2564
5,217,709
1,812,098
5,500,675
27,377,049
(212,150)
39,695,381

รับรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื/น

109,180,151
109,180,151

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
1 มกราคม
2563
5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789
33,622,760

รับรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื/น

109,180,151
109,180,151

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนีEสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า
รวมหนีEสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(181,959)
3,868,576
(4,976,682)
914,140
1,812,954
1,437,029

-

25,402
25,402

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเผือ/ ผลขาดทุนด้านเครดิตที/คาดว่าจะเกิดขึEน
ค่าเผือ/ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนีEสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื/ องหมายการค้า
รวมหนีEสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

(390,407)
(390,407)
-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2564
5,035,750
5,680,674
523,993
28,316,591
1,600,804
41,157,812
109,180,151
109,180,151
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที/
31 ธันวาคม
2563
5,217,709
1,812,098
5,500,675
27,377,049
(212,150)
39,695,381
109,180,151
109,180,151
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สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีทีKกาํ หนดในประเทศนัIนๆ ในการ
คํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที5เกี5ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว5 คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
412,032,980 386,093,911

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
396,681,261
375,523,946

(1,079,329) (6,185,011)
410,953,651 379,908,900

(1,437,029)
395,244,232

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

25,402

(390,407)

ภาษีเงินได้ที5เกี5ยวข้องกับส่ วนประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื5น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที5เกี5ยวข้องกับผลกําไร (ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(863,270)

(533,085)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกําไรทางบัญชีได้ดงั นีI

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับรายการที5ไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที5เกี5ยวข้องกับผล
แตกต่างที5รับรู ้เมื5อเริ5 มแรกและกลับรายการ
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ
อัตราภาษีที5แท้จริ ง

งบการเงินรวม
2564
2563
2,014,018,317 1,870,290,893
402,803,663
374,058,179

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,846,640,718 1,896,679,187
369,328,144
379,335,837

8,149,988
410,953,651

5,850,721
379,908,900

25,916,088
395,244,232

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

1,079,329
412,032,980

6,185,011
386,093,911

1,437,029
396,681,261

6,463,028
375,523,946

อัตราร้อยละ
20.31

อัตราร้อยละ
21.40

อัตราร้อยละ
19.46

อัตราร้อยละ
20.40
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13.

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั@ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัIนจากสถาบันการเงิน ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั'นจากสถาบันการเงิน

2564

งบการเงินรวม

198,220,617

2563

162,261,868

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึK งได้ทาํ วงเงินสัญญาสําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื
ระยะสัIน และสิ นเชืK อประเภทอืKน ๆ ไว้กบั สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบีIยร้อยละ 1.80 ต่อปี
ในแต่ละปี วงเงินสัญญาดังกล่าวมีการคํIาประกันโดยการจดจํานองทีKดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึKงได้ทาํ วงเงินสัญญาเงินกูย้ มื ระยะสัIนและสิ นเชืKอประเภทอืKน ๆ
ไว้กบั สถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบีIยระหว่าง ร้อยละ 0.57 - 0.75 และร้อยละ 0.63 - 0.71 ต่อปี
ตามลําดับ วงเงินสัญญาดังกล่าวคํIาประกันโดยบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.5)
14.

เจ้ าหนีก@ ารค้ าและเจ้ าหนีห@ มุนเวียนอื4น
เจ้าหนีIการค้าและเจ้าหนีIหมุนเวียนอืKน ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี'การค้า
เจ้าหนี'อื5น
เงินปั นผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)
รายได้จากการขายตั'งพัก
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)

15.

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
390,785,948
169,547,376
108,902,225
52,517,902
2,582,656
2,416,420
126,202,831
145,199,266

2564
418,883,359
109,555,860
2,582,656
164,165,407

2563
198,052,538
55,699,394
2,416,420
176,005,552

25,604,542

66,839,636

25,470,388

66,103,019

23,531,343
744,323,167

124,776,603
623,790,143

26,812,889
680,756,937

135,248,711
571,032,694

รายได้ จากการขายตั@งพักและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
รายได้จากการขายตัIงพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึKง ทีKตอ้ งส่ งมอบ
ปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสังK จ่ายสิ นค้า (“ตัวa ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึKงทีKออกให้แก่ลูกค้า
โดยรายได้จากการขายตัIงพักเป็ นการออกตัวa ปุ๋ ยให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ยและยังไม่ได้รับชําระเงินค่าปุ๋ ย
ตามตัวa โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึKงได้บนั ทึกเงินค้างรับและค้างส่ งปุ๋ ยสําหรับตัวa ปุ๋ ยนีIรวมอยูใ่ นลูกหนีIการค้าใน
จํานวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิทางธุรกิจการค้า ลูกค้าอาจยกเลิกตัวa ปุ๋ ยค้างส่ งทีKยงั ไม่ได้รับชําระเงินได้ แต่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึKงไม่สามารถขอยกเลิกตัวa ปุ๋ ยค้างส่ งดังกล่าว
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ทัIงนีIสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้รวมสิ นค้าทีKมี
ภาระผูกพันจากการทีK บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึK งออกตัวa ปุ๋ ยให้ลูกค้าแล้วหรื อได้รับชําระเงิ นล่วงหน้าจากลูกค้า
แล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซึK งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึKงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น “รายได้จาก
การขายตัIงพัก” และ “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
16.

ประมาณการหนีส@ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมืKอเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ซึKงจัดเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์ทีKกาํ หนดไว้ทีKไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี'
ประมาณการหนี'สินหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี'สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

12,959,623

8,389,689

7,331,173

3,998,530

158,472,814
171,432,437

161,303,711
169,693,400

141,582,954
148,914,127

136,885,246
140,883,776

จํานวนทีKรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับประมาณการหนีI สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจาก
งานเมืKอเกษียณอายุดงั กล่าวสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม มีดงั นีI

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี'ย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563
11,785,373 13,912,286
2,338,675
2,319,765

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,232,566 10,156,446
2,013,265 1,845,419

(4,316,351) (2,665,425)
127,008
9,807,697 13,566,626 12,372,839

(1,952,035)
10,049,830

การเปลีKยนแปลงในประมาณการหนีIสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม มีดงั นีI

ประมาณการหนี'สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานยกมา
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี'ย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที5จ่าย
ประมาณการหนี'สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานยกไป

งบการเงินรวม
2564
2563
169,693,400 173,357,647
11,785,373 13,912,286
2,338,675
2,319,765

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
140,883,776 142,444,546
10,232,566
10,156,446
2,013,265
1,845,419

(4,316,351) (2,665,425)
(8,068,660) (17,230,873)
171,432,437 169,693,400

127,008
(1,952,035)
(4,342,488) (11,610,600)
148,914,127 140,883,776
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีKสาํ คัญทีKใช้ในการคํานวณประมาณการหนีI สินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงานทีKกาํ หนดไว้ ณ วันทีK 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนีI

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือนที5คาดไว้
ราคาทองคําต่อหนึ5งบาท
อัตราเพิ5มขึ'นของราคาทองคํา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
(ร้ อยละต่ อปี )
1.90
1.60
1.5 - 13
0-6
ขึ'นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
ขึ'นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
4-6
4-5
28,950
28,500
5
3

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึK งมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีIสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นีI

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1

งบการเงินรวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

14.97
(12.94)

14.00
(12.06)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1

15.55
(13.61)

14.52
(12.68)

อัตราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน
อัตราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1

(11.90)
13.43

(11.06)
12.52

อัตราเพิ5มขึ'นของราคาทองคํา
อัตราเพิ5มขึ'นของราคาทองคํา - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเพิ5มขึ'นของราคาทองคํา - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1

(0.70)
0.80

(0.68)
0.78

การวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวข้างต้นอาจไม่ ได้แสดงถึ งการเปลีK ยนแปลงทีK เกิ ดขึI นจริ งในประมาณการหนีI สิ น สํา หรั บ
ผลประโยชน์พนักงาน เนืKองจากเป็ นการยากทีKการเปลีKยนแปลงข้อสมมติต่าง ๆ จะเกิดขึIนแยกต่างหากจากข้อสมมติอืKนซึK ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนีIในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีIสินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีKประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) ซึK งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณประมาณการหนีIสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานทีKรับรู ้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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17.

กองทุนสํ ารองเลีย@ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสํารองเลีIยงชีพสําหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึK งและบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึK งและได้จดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนสํารองเลีIยงชี พตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลีIยงชีพ (พ.ศ. 2530)
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินส่ วนทีKบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีIยงชี พ ซึK ง
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจาํ นวน 15.34 ล้านบาท และ 15.13 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรั บปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ นส่ วนทีK บริ ษทั จ่ ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีI ยงชี พ ซึK งบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 12.88 ล้านบาท และ 12.42 ล้านบาท ตามลําดับ

18.

รายได้ อื4น
รายได้อืKน สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าเช่ารับ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายที5ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
อื5นๆ

19.

งบการเงินรวม
2564
2563
8,307,817
6,198,125
3,592,361
1,206,145
58,965,255
27,686,609
19,798,907
19,891,861
90,664,340
54,982,740

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22,,486,658
20,350,629
21,487,464
20,531,214
2,857,469
1,303,144
89,615,409
25,810,095
22,001,224
20,155,972
158,448,224
88,151,054

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม เกิดจากค่าใช้จ่ายทีKสาํ คัญดังต่อไปนีI

การเปลี5ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปที5ซ'ือ
วัตถุดิบที5ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื5 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที5คาดว่าจะเกิดขึ'น (กลับรายการ)

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(10,195,674) 176,942,935
(59,976,783) 149,318,987
206,434,647 156,432,478
8,409,408,730 5,813,210,160 8,363,360,735 5,602,937,430
532,975,026 516,763,217
441,238,938 423,532,326
278,229,224 268,931,227
246,517,342 233,591,314
19,411,026
8,398,976
19,386,316
8,398,976
(886,987)
(1,780,237)
(909,796)
(2,078,796)
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20.

ส่ วนตํา4 กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ส่ วนตํKากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ5ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
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)

21.

การจัดการความเสี4 ยงด้ านเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารจัดการเงินทุนเพืKอให้แน่ ใจว่ากิจการในกลุ่มบริ ษทั จะสามารถดําเนิ นการอย่างต่อเนืK องในขณะทีKสามารถเพิKม
ผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างสู งสุ ดผ่านการบริ หารจัดการหนีIและส่ วนผูถ้ ือหุน้ ทีKเหมาะสม

22.

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึK งไว้เป็ นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีI จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีIจะนํามาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

23.

เงินปันผล
เมืKอวันทีK 26 มีนาคม 2564 ทีKประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั มีมติให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญในอัตราหุ น้ ละ 1.80 บาท
เป็ นจํานวนเงินรวมทัIงสิI น 1,052.49 ล้านบาท โดยถือเป็ นการจัดสรรกําไรของปี 2563 เงินปั นผลนีI ได้จ่ายแล้วในเดือน
เมษายน 2564
เมืKอวันทีK 24 มีนาคม 2563 ทีKประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากการจัดสรรกําไรของปี 2562
ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ นรวมทัIงสิI น 643.20 ล้านบาท เงิ นปั นผลระหว่างกาลนีI ได้จ่ายแล้วในเดื อน
เมษายน 2563
ทีKประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั
ย่อย โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนีI
ชื/ อบริษทั
บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

วันทีป/ ระชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญ
29 มี.ค. 2564
29 มี.ค. 2564

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ายแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ/ ม่ มี
(บาท)
บริษทั ใหญ่
อํานาจควบคุม
2.90
18,487,500
17,762,500
6.00
2,999,964
36
21,487,464
17,762,536

หน่ วย : บาท
จํานวนเงิน
รวม
36,250,000
3,000,000
39,250,000
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ทีKป ระชุม ผูถ้ ือ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ย่อ ยได้มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้จ่า ยเงิน ปั น ผลสํา หรับ ปี 2562 ให้แ ก่ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนีI
ชื/ อบริษทั

วันทีป/ ระชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญ

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

24.

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ายแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ/ ม่ มี
(บาท)
บริษทั ใหญ่
อํานาจควบคุม
2.75
17,531,250
16,843,750
6.00
2,999,964
36
20,531,214
16,843,786

23 เม.ย. 2563
21 เม.ย. 2563

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

รายการกับกิจการทีเ4 กีย4 วข้ องกัน
รายการกับกิจการทีKเกีKยวข้องกันมีดงั ต่อไปนีI
24.1 เงินลงทุน
24.1.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

ชื' อบริษทั
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทกิจการ

บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563

ชื' อบริษทั
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทกิจการ

บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า

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

49.00

98,000,000 136,977,953

-

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

49.00

98,000,000 136,807,196

-

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนีI

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
170,757
238,463
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24.1.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื' อบริษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
สั ดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
วิธีราคาทุน
(โดยทางตรงและทางอ้ อม)
2563
2564
2563
2564
2563

ทุนชําระแล้ ว

2564
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี บริ ษทั ย่อย 125,000
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ผลิต นําเข้าและจําหน่าย
เคมีการเกษตร
บริ ษทั ย่อย 50,000
TCCC Myanmar Limited
ผลิต นําเข้าและจําหน่าย
ปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ
บริ ษทั ย่อย 439,106
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื*อการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

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

439,106 439,106
552,855 552,855
(169,000)
383,855 552,855

24.2 รายการระหว่างกิจการทีKเกีKยวข้องกัน
24.2.1 ยอดคงเหลือกับกิจการทีKเกีKยวข้องกัน ณ วันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื/ อบริษทั

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
2564
2563

ลูกหนีก< ารค้ า
TCCC Myanmar Limited
บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จํากัด*

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน

-

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

ลูกหนีอ< ื/น
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
TCCC Myanmar Limited

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

เจ้ าหนีก< ารค้ า
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน/
รายได้ จากการขายตั<งพัก
TCCC Myanmar Limited

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ย่อย

5,135,837
-

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
272,548,558
272,548,558

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

957,279
70,933
536,356
1,564,568

910,190
53,980
622,761
1,586,931

4,306,281

-

-

-

21,005,931

-

* เมืM อ วัน ทีM 24 กรกฎาคม 2563 ทีM ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามัญ มี ม ติ แ ต่ ง ตัPง กรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ซึM งมี ผ ลให้ บ ริ ษ ัท ดัง กล่ า วมี ค วามเกีM ย วข้อ งกัน
โดยมี กรรมการร่ วมกัน ภายหลังในปี 2564 บริ ษทั ดังกล่าวมี การเปลีM ยนแปลงกรรมการ ทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกรรมการร่ วมกัน ยกเว้น บริ ษทั
พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด ไม่ได้มีการเปลีMยนแปลงกรรมการ
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24.2.2 รายการค้ากับกิจการทีKเกีKยวข้องกันสําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื/ อบริษทั

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
TCCC Myanmar Limited
บริ ษทั ธนเทพทอง จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพธนูทอง จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพสารดินไทย จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพธันวา จํากัด*
บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด*

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน

-

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

366,441,063
366,441,063

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

รายได้ อื/น
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
TCCC Myanmar Limited

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

15,487,939
54,462
3,799,331
19,341,732

15,393,708
39,014
3,713,313
19,146,035

-

-

18,487,500
2,999,964
21,487,464

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

8,295,642

-

1,197,500

-

1,067,500

38,644,505

38,070,372

รายได้ เงินปันผล
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ค่ าซื<อ
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน/

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

ค่ าใช้ จ่ายอื/น
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน/
จํากัด (มหาชน)**
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

บริ ษทั ที/เกี/ยวข้องกัน
กรรมการ

11,775,710

-

39,262,505 38,592,372

-

* เมืM อ วัน ทีM 24 กรกฎาคม 2563 ทีM ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามัญ มี ม ติ แ ต่ ง ตัPง กรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ซึM งมี ผ ลให้ บ ริ ษ ัท ดัง กล่ า วมี ค วามเกีM ย วข้อ งกัน
โดยมี กรรมการร่ วมกัน ภายหลังในปี 2564 บริ ษทั ดังกล่าวมี การเปลีM ยนแปลงกรรมการ ทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกรรมการร่ วมกัน ยกเว้น บริ ษทั
พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด ไม่ได้มีการเปลีMยนแปลงกรรมการ
** เมืMอวันทีM 24 กรกฎาคม 2563 ทีMประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญมีมติแต่งตัPงกรรมการบริ หารชุดใหม่ ซึMงมีผลให้บริ ษทั ดังกล่าวไม่มีความเกีMยวข้องกัน

การซืI อและการขายกับบริ ษทั ทีKเกีKยวข้องกัน บริ ษทั ย่อยและ โซจิทสึ คอร์ ปอเรชันK ราคาและเงืKอนไขเป็ นไปตามทีK
ตกลงกันระหว่างผูซ้ Iือกับผูข้ ายโดยอิงตามราคาตลาด
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25.

สั ญญาทีส4 ํ าคัญ
สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มี สัญญาการช่ วยเหลื อทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึK งในประเทศญีK ปุ่น โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ประจําปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่า
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึK งจะแสดงเจตนาทีKจะไม่ต่อสัญญา ทัIงนีI จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายอย่างน้อย
สามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา

26.

ภาระผูกพันและหนีส@ ิ นทีอ4 าจเกิดขึน@
26.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกีKยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นจํานวนเงิน 151.26 ล้าน
บาท และ 36.59 ล้านบาท ตามลําดับ
26.2 ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสัIนและสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ทีK
มีมูลค่าตํKาในงบการเงินรวมจํานวน 18.40 ล้านบาท และ 15.27 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสัIนและสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ทีKมี
มูลค่าตํKาในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 11.30 ล้านบาท และ 7.77 ล้านบาท ตามลําดับ
26.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชืKอจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ ืมระยะสัIน รวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาซืI อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและหนังสื อคํIา
ประกัน
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วงเงินสิ นเชืKอคงเหลือทีKยงั ไม่ได้เบิกใช้ ประกอบด้วย

วงเงินสิ นเชืEอ*
สัญญาซืKอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสื อคํKาประกัน

สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

งบการเงินรวม
2564
2563
11,381.02 11,636.66
37.00
37.50
4,192.98
2,770.13
146.96
167.91
91.34
91.34

หน่ วย : ล้ าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
11,213.45
11,454.58
30.00
30.00
4,179.48
2,753.01
140.76
161.56
91.34
91.34

ณ วัน ทีK 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 วงเงิน สิ น เชืK อ ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีการคํIาประกันโดยการจด
จํานองทีKดิน ส่ วนปรับปรุ งทีKดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
* บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทําสัญญาซื' อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับบางธนาคารเท่ากับสิ นเชื5อสําหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทของธนาคารนั'น
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26.4 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํIาประกัน ณ วันทีK 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนีI
งบการเงินรวม

หนังสื อคํ'าประกันไฟฟ้า

2564
8,830,500

2563
8,830,500

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,655,500
8,655,500

26.5 ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ I าํ ประกันเงินกูย้ ืมระยะสัIนและวงเงิน
สิ นเชืK อของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึK งเป็ นจํานวนเงิน 12.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อเทียบเท่า 403.11 ล้านบาท และ
362.48 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ I าํ ประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยแห่งหนึKง เพืKอ
จัดซืI อวัตถุ ดิบและปุ๋ ยเชิ งเดีK ยวเป็ นจํานวนเงิ น 0.13 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ (หรื อเที ยบเท่ า 4.37 ล้านบาท) และ
จํานวนเงิน 0.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 14.70 ล้านบาท) ตามลําดับ
26.6 ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ต เป็ นจํา นวนเงิ น 1.69 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ (หรื อ เที ย บเท่ า 56.65 ล้า นบาท) และจํา นวนเงิ น 1.80 ล้า น
ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 54.31 ล้านบาท) ตามลําดับ
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตเป็ นจํานวนเงิน 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 3.52 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 0.05 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 1.51 ล้านบาท) ตามลําดับ
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27.

ข้ อมูลเกีย4 วกับการดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิต นําเข้า ส่ งออกและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจหลัก
ในการนําเข้า ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณั ฑ์อุตสาหกรรม บริ การให้เช่าและอืKนๆ
สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 ข้อมูลเกีKยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตามส่ วนงานทางธุรกิจได้
ดังต่อไปนีI

ส่ วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อืEน
ส่ วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อืEน
ส่ วนงานอืEนๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อืEนๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่ วนได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลีEยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีEกาํ หนดไว้สุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนทีEเป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2564

รับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ>ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลา

รายได้ และ
รายได้ อื>น

12,008,377,215
104,611,504
12,112,988,719

54,903,327
54,903,327

12,008,377,215
159,514,831
12,167,892,046

1,344,185
1,344,185

126,267,557
879,902
127,147,459

126,267,557
2,224,087
128,491,644

311,499,528
3,052,220
314,551,748

7,521,790
88,563
7,610,353

319,021,318
3,140,783
322,162,101
(407,100,533)
12,211,445,258

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่ วย : บาท

สิ นทรัพย์ ทใี> ช้
ในหน่ วยงาน

1,934,673,630 12,889,018,315

62,046,222

245,762,564

17,298,465

298,633,309

2,014,018,317
(410,953,651)
1,603,064,666

13,433,414,188
(623,582,046)
12,809,832,142

(24,062,939)
12,592,443
3,453,081
1,595,047,251

12,809,832,142
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สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเกีKยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตามส่ วนงานทางธุรกิจได้
ดังต่อไปนีI

ส่ วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อืEน
ส่ วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อืEน
ส่ วนงานอืEนๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อืEนๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่ วนได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลีEยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีEกาํ หนดไว้สุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนทีEเป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2563

รับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ>ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลา

รายได้ และ
รายได้ อื>น

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 (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่ วย : บาท

สิ นทรัพย์ ทใี> ช้
ในหน่ วยงาน

1,818,787,796 12,288,067,903

46,350,496

243,327,429

5,152,601

267,524,595

1,870,290,893
(379,908,900)
1,490,381,993

12,798,919,927
(651,688,802)
12,147,231,125

(18,467,337)
344,625
2,132,340
1,474,391,621

12,147,231,125

สําหรับปี สิI นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดทีKมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
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28.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย4 วกับเครื4 องมือทางการเงิน
28.1 ความเสีK ยงเกีKยวกับสิ นเชืKอ
ความเสีK ยงเกีKยวกับสิ นเชืKอ หมายถึง ความเสีK ยงจากการทีKคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึK งก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีKแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผือK ผลขาดทุนด้านเครดิตที5คาดว่าจะเกิดขึ'นถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสีK ยงทีKเกีKยวกับ
สิ นเชืKอของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสีK ยงเกีKยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชืK อซึK งเกิดขึIนจากลูกหนีI การค้า มีไม่มาก
เนืKองจากมีลูกหนีIส่วนใหญ่กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
28.2 ความเสีK ยงเกีKยวกับอัตราดอกเบีIย
ความเสีK ยงเกีKยวกับอัตราดอกเบีIยเกิดจากการทีKอตั ราดอกเบีIยจะเปลีKยนแปลง ซึK งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย แก่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ในกรณี ทีKอตั ราดอกเบีIยสู งขึIนอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เนืKองจากบริ ษทั ย่อยแห่งหนึKงมีเงินกูย้ มื ในจํานวนทีKมีสาระสําคัญ
28.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืK องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม

หน่ วย : พันบาท
ลําดับชั;นมูลค่ า
ยุตธิ รรม

4,504,540

4,504,540

ลําดับ 3

ลูกหนี'การค้า

314,952

314,952

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

3,588,584

3,588,584

ลําดับ 3

3,429

3,429

ลําดับ 2

หนี'สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั'น
จากสถาบันการเงิน

198,221

198,221

ลําดับ 3

เจ้าหนี'การค้า

418,883

418,883

ลําดับ 3

หนี'สินตราสารอนุพนั ธ์

11,200

11,200

ลําดับ 2

หนี'สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
(รวมส่ วนที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี )

49,390

49,390

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
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สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม

หน่ วย : พันบาท
ลําดับชั;นมูลค่ า
ยุตธิ รรม

2,902,744

2,902,744

ลําดับ 3

ลูกหนี'การค้า

573,177

573,177

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

4,496,294

4,496,294

ลําดับ 3

1,061

1,061

ลําดับ 2

หนี'สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั'น
จากสถาบันการเงิน

162,262

162,262

ลําดับ 3

เจ้าหนี'การค้า

198,053

198,053

ลําดับ 3

1,415

1,415

ลําดับ 2

64,791

64,791

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

หนี'สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี'สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
(รวมส่ วนที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม

หน่ วย : พันบาท
ลําดับชั;นมูลค่ า
ยุตธิ รรม

4,064,826

4,064,826

ลําดับ 3

ลูกหนี'การค้า

515,542

515,542

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

3,448,000

3,448,000

ลําดับ 3

3,133

ลําดับ 2

390,786

390,786

ลําดับ 3

11,137

11,137

ลําดับ 2

46,301

46,301

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้า
หนี'สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี'สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
(รวมส่ วนที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี )

3,133
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ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่ วย : พันบาท
ลําดับชั;นมูลค่ า
ยุตธิ รรม

2,716,668

2,716,668

ลําดับ 3

ลูกหนี'การค้า

599,377

599,377

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

4,350,000

4,350,000

ลําดับ 3

1,061

ลําดับ 2

169,547

169,547

ลําดับ 3

62,355

62,355

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

1,061

หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้า
หนี'สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
(รวมส่ วนที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี )

28.4 ความเสีK ยงจากอัตราแลกเปลีKยน
สัญญาซืIอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เพืKอป้ องกันความเสีK ยงของสิ นทรัพย์และหนีI สินทีKเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ในบางส่ วน บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ท าํ สั ญญาซืI อเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าหลายสั ญญากับธนาคารโดย
รายละเอียดตามสัญญาดังกล่าว มีดงั ต่อไปนีI
สั ญญาซื<อเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย
ดอลลาร์สหรัฐ

12,018,042
1,489,569

สั ญญาซื<อเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย
ดอลลาร์สหรัฐ

4,691,090
1,243,047

ระยะเวลา มูลค่ ายุตธิ รรม ลําดับชั<น
เทคนิคการ
อัตราถัวเฉลีย/ ทีเ/ หลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุตธิ รรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา
(บาท)
(บาท)

33.1356
33.2734

56 - 300
48 - 167

(1,590,571)
232,748

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิด
ลด*

ระยะเวลา มูลค่ ายุตธิ รรม ลําดับชั<น
เทคนิคการ
อัตราถัวเฉลีย/ ทีเ/ หลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุตธิ รรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา
(บาท)
(บาท)
30.7422
31.1735

20 - 349
37 - 180

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

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิด
ลด*
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สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน

ระยะเวลา มูลค่ ายุตธิ รรม ลําดับชั<น
เทคนิคการ
อัตราถัวเฉลีย/ ทีเ/ หลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุตธิ รรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา
(บาท)
(บาท)

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ

10,582,702

32.6698

32 - 358

9,594,590

ลําดับ 2

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิด
ลด*

5,414,808

31.0182

12 - 357

4,400,052

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิด
ลด*

* กระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี/ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี/ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า

ทีEสามารถสังเกตได้ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลีEยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึE งคิดลดด้วยอัตราทีEสะท้อนถึง
ความเสีE ยงด้านสิ นเชืEอของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ

สิ นทรัพย์และหนีIสินทีKเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนีIสินทีKเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึK งส่ วนหนึKง
อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาซืI อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพืKอบริ หารความเสีK ยงเกีKยวกับสิ นทรัพย์และหนีIสินทีKเกิดจาก
การเปลีKยนแปลงของอัตราแลกเปลีKยนเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนีI

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

สิ นทรัพย์ เงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

9,386,470
2,098,093
10,218,932,530

ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

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

หนีส; ิ นเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

9,760,994
1,391,299
286,955,540

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

4,601,569
2,994
5,035,985
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29.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมืK อ วัน ทีK 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ทีK ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท มี ม ติ อ นุ ม ัติ เ สนอให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี จาก
ผลการดําเนิ นงานของปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 1.70 บาท รวมเป็ นเงิ นทัIงสิI นประมาณ 994 ล้านบาท ทัIงนีI การอนุ มตั ิ
เสนอให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะได้นาํ เสนอต่อทีKประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เพืKอพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป

30.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีI ได้รับการอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมืKอวันทีK 24 กุมภาพันธ์ 2565

