
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึH งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะกิจการ ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิQนสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีHสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีQ แสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทีH 31 ธันวาคม 2564 และผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิQนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีHควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีHกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในส่วนทีH เกีHยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืHนๆ ซึH งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีQ  ขา้พเจา้เชืHอว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีHขา้พเจา้ได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพืHอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืHองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืH องสําคัญในการตรวจสอบคือเรืH องต่างๆ ทีH มีนัยสําคญัทีHสุดตามดุลยพินิจเยีHยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืHองเหล่านีQมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัQงนีQ  ขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืHองเหล่านีQ  

เรื$องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที$ใช้ 

การรับรู้รายได้ 

ตามที&ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัท

บันทึกการขายตั=วปุ๋ยเป็น “รายได้จากการขายตัC งพัก” และจะจัด

ประเภทรายการเป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” เมื&อบริษทัไดรั้บ

ชาํระเงินจากลูกคา้ บริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื&อบริษทัส่ง

มอบปุ๋ยให้แก่ลูกคา้ ดงันัCน จึงมีความเสี&ยงที&รายการขายที&บนัทึกใน

ระหวา่งปีเป็นรายการคา้ที&ยงัไม่ไดเ้กิดขึCน และการบนัทึกรายไดจ้ากการ

ขายไม่ถูกงวด ณ วนัสิCนปี 

 

วธีิการตรวจสอบที&สาํคญัของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี
เกี&ยวกบัการรับรู้รายไดข้องบริษทั และประเมินความสอดคลอ้ง

ของนโยบายดงักล่าวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนําการ
ควบคุมภายในไปสู่การปฏิบติั และทดสอบความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในที&เกี&ยวขอ้งกบัการบนัทึกรายไดร้ะหวา่ง

ปีและการรับรู้รายได ้ณ วนัสิCนงวด 

• ตรวจสอบเนืCอหาสาระโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เปรียบเทียบยอดขาย 
• ตรวจสอบเนืCอหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของรายการ
ขายกบัเอกสารประกอบรายการที&เกี&ยวขอ้ง 

• ทดสอบรายการขายที& เกิดขึCนช่วงใกล้วนัสิCนรอบระยะเวลา
บญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

 

ข้อมูลอืHน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืHน ขอ้มูลอืHนประกอบดว้ยขอ้มูลซึH งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีHอยู่ในรายงานนัQน ซึH งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืHนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เชืHอมัHนต่อขอ้มูลอืHน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีHเกีHยวเนืHองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มูลอืHนมีความขดัแยง้ทีHมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีHไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืHนมีการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมืHอขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสืHอสารเรืHองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลเพืHอดาํเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีHในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีHรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีQ โดยถูกตอ้ง

ตามทีHควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีHยวกบัการควบคุมภายในทีHผูบ้ริหารพิจารณาวา่

จาํเป็นเพืHอใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHปราศจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืHอง การเปิดเผยเรืHองทีHเกีHยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืHอง (ตามความเหมาะสม) 

และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืHองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัQงใจทีHจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืHองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีHในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพืHอให้ไดค้วามเชืHอมัHนอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึH งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืHอมัHนอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชืHอมัHนในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีHมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด

และถือวา่มีสาระสาํคญัเมืHอคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านีQ   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีHยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสีHยงจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพืHอตอบสนอง

ต่อความเสีHยงเหล่านัQน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีHเพียงพอและเหมาะสมเพืHอเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสีHยงทีHไม่พบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึH งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสีHยง

ทีHเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืHองจากการทุจริตอาจเกีHยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัQงใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีHไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืHอออกแบบวิธีการตรวจสอบทีHเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืHอวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีHผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้งซึHงจดัทาํขึQนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเกีHยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืHองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีทีHไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสาํคญัทีHเกีHยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีHอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืHองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลีHยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึQนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีHไดรั้บจนถึงวนัทีHในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืHอง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืQอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีHทาํให้มีการนาํเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีHควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีHเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืHอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดสื้Hอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลในเรืHองต่างๆ ทีHสาํคญั ซึH งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีHไดว้างแผนไวแ้ละประเดน็ทีHมีนยัสาํคญัทีHพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องทีHมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีHในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีHเกีHยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้Hอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลเกีHยวกบัความสัมพนัธ์ทัQงหมดตลอดจนเรืHองอืHนซึH งขา้พเจา้

เชืHอว่ามีเหตุผลทีHบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีHขา้พเจา้ใช้เพืHอ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืHองทีHสืHอสารกบัผูม้ีหนา้ทีHในการกาํกบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืHองต่าง ๆ  ทีHมีนยัสําคญัมากทีHสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืHองสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืHองเหล่านีQ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีHยวกบั

เรืHองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทีHยากทีHจะเกิดขึQน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืHอสารเรืHองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสืHอสารดงักล่าว 

 

 

 

 โสภาพรรณ  ทรัพยทิ์พยรัตนา 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 

วนัทีH 24 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั 



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4.1 4,504,540,390 2,902,744,150 4,064,826,527 2,716,667,957

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวยีนอื?น 5 373,395,142 628,284,075 565,966,332 645,778,464

สินค้าคงเหลือ 6 และ 15 1,918,953,505 1,654,081,657 1,784,578,808 1,470,672,508

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื?น 7 3,592,012,905 4,497,354,417 3,451,133,027 4,351,060,752

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื?น 2,078,815 717,284 929,262 600,386

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 10,390,980,757 9,683,181,583 9,867,433,956 9,184,780,067

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 24.1.1 136,977,953 136,807,196 98,000,000 98,000,000

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 24.1.2 - - 383,854,981 552,854,981

อสังหาริมทรัพยเ์พื?อการลงทนุ 8 29,212,697 29,212,697 39,527,022 39,527,022

ที?ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9 1,525,601,568 1,563,377,476 1,306,276,358 1,338,289,982

สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้ 10 126,940,912 136,807,791 44,930,889 61,490,529

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื?นนอกจากค่าความนยิม 11 545,900,757 545,900,757 545,900,757 545,900,757

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 12 45,851,184 45,635,125 41,157,812 39,695,381

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื?น 8,366,314 6,308,500 6,985,536 5,039,560

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,418,851,385 2,464,049,542 2,466,633,355 2,680,798,212

รวมสินทรัพย์ 12,809,832,142 12,147,231,125 12,334,067,311 11,865,578,279

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีHสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี:สินหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและ

เงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 13 198,220,617 162,261,868 - -

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวยีนอื?น 14 744,323,167 623,790,143 680,756,937 571,032,694

ส่วนของหนี:สินตามสัญญาเช่า

ที?ถึงกําหนดชําระภายในหนึ?งปี 10 16,257,768 19,421,755 14,820,962 18,038,727

ภาษเีงนิได้นติิบคุคลค้างจ่าย 147,639,258 200,479,223 141,214,407 196,259,609

ประมาณการหนี:สินหมุนเวยีน

สําหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 12,959,623 8,389,689 7,331,173 3,998,530

หนี:สินทางการเงนิหมุนเวยีนอื?น 7 11,200,467 1,415,027 11,137,046 -

หนี:สินหมุนเวยีนอื?น 38,403,873 24,119,978 23,518,175 11,510,884

รวมหนี:สินหมุนเวยีน 1,169,004,773 1,039,877,683 878,778,700 800,840,444

หนี:สินไม่หมุนเวยีน 

หนี:สินตามสัญญาเช่า 10 33,132,406 45,368,964 31,480,496 44,316,036

หนี:สินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

ประมาณการหนี:สินไม่หมุนเวยีน

สําหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 158,472,814 161,303,711 141,582,954 136,885,246

หนี:สินไม่หมุนเวยีนอื?น 17,529,529 17,850,479 15,889,529 16,010,479

รวมหนี:สินไม่หมุนเวยีน 325,743,328 341,131,733 298,133,130 306,391,912

รวมหนี:สิน 1,494,748,101 1,381,009,416 1,176,911,830 1,107,232,356

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีHสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามัญ 584,716,118 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354

ทนุที?ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 584,714,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท

ชําระครบแล้ว 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

ส่วนตํ? ากวา่มูลค่าหุ้นสามัญ 20 (43,570,340)       (43,570,340)       (43,570,340)       (43,570,340)       

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 22 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

ยงัไม่ได้จัดสรร 9,375,980,716 8,846,011,230 9,271,168,782 8,872,359,224

องค์ประกอบอื?นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น (46,725,712)       (59,318,155)       - -

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริษทัใหญ่ 11,215,241,703 10,672,679,774 11,157,155,481 10,758,345,923

ส่วนได้เสียที?ไม่มีอํานาจควบคุม 99,842,338 93,541,935 - -

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น 11,315,084,041 10,766,221,709 11,157,155,481 10,758,345,923

รวมหนีHสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,809,832,142 12,147,231,125 12,334,067,311 11,865,578,279

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขาย 11,953,435,680  9,313,164,204   11,518,916,115  8,803,859,087   

รายได้จากการให้บริการ 133,789,347        121,137,698       - -

ต้นทนุขาย (9,604,935,321)   (6,954,308,306)  (9,278,651,987)   (6,520,420,825)  

ต้นทนุจากการให้บริการ (35,666,172)         (43,183,214)        - -

กาํไรข ัHนต้น 2,446,623,534    2,436,810,382   2,240,264,128    2,283,438,262   

รายได้ดอกเบี:ย 33,385,134          53,131,226         31,562,284          51,338,795         

รายได้อื?น 18 90,664,340          54,982,740         158,448,224        88,151,054         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,570,673,008    2,544,924,348   2,430,274,636    2,422,928,111   

ค่าใช้จ่ายในการขาย (216,430,142)      (323,342,757)     (163,868,336)      (268,490,908)     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (296,828,682)      (308,128,924)     (209,838,380)      (217,532,750)     

ขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 24.1.2 - - (169,000,000)      -

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24.2.2 (39,262,505)         (38,592,372)        (38,644,505)         (38,070,372)        

รวมค่าใช้จ่าย (552,521,329)      (670,064,053)     (581,351,221)      (524,094,030)     

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 2,018,151,679    1,874,860,295   1,848,923,415    1,898,834,081   

ต้นทนุทางการเงนิ (4,304,119)           (4,807,865)          (2,282,697)           (2,154,894)          

ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 24.1.1 170,757                238,463               - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,014,018,317    1,870,290,893   1,846,640,718    1,896,679,187   

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 12 (410,953,651)      (379,908,900)     (395,244,232)      (369,060,918)     

กาํไรสุทธสิําหรับปี 1,603,064,666    1,490,381,993   1,451,396,486    1,527,618,269   

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืEน

รายการทีEอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอัตราแลกเปลี?ยนจากการแปลงค่า

งบการเงนิของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 12,592,443          344,625               - -

รายการทีEจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชนพ์นกังานที?กําหนดไว ้ 16 4,316,351             2,665,425            (127,008)               1,952,035            

  ไวใ้นกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง 12 (863,270)               (533,085)              25,402                   (390,407)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืEนสําหรับปี - สุทธจิากภาษี 16,045,524          2,476,965            (101,606)               1,561,628            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,619,110,190    1,492,858,958   1,451,294,880    1,529,179,897   

การแบ่งปนักาํไร

ส่วนที?เป็นของบริษทัใหญ่ 1,578,673,755    1,472,324,649   -                -               

ส่วนที?เป็นของส่วนได้เสียที?ไม่มีอํานาจควบคุม 24,390,911          18,057,344         -                -               

1,603,064,666    1,490,381,993   -                -               

การแบ่งปนักาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที?เป็นของบริษทัใหญ่ 1,595,047,251    1,474,391,621   -                -               

ส่วนที?เป็นของส่วนได้เสียที?ไม่มีอํานาจควบคุม 24,062,939          18,467,337         -                -               

1,619,110,190    1,492,858,958   -                -               

กาํไรต่อหุ้นข ัHนพืHนฐาน บาท 2.70                        2.52                       2.48                        2.61                       

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีEยถ่วงนํHาหนกั หุ้น 584,714,068        584,714,068       584,714,068        584,714,068       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

ภาษเีงนิได้ของรายการที?จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ตอ่)

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ส่วนได้เสยี รวม

ทุนทีEออก  ส่วนต ํEากว่า องค์ประกอบอืEนของ ทีEไม่มอีาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่างของอตัรา

ทุนสาํรอง แลกเปล ีEยนจากการ

ตามกฎหมาย แปลงค่างบการเงนิ

ของบรษิทัย่อย

ในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 1,754,142,204 (43,570,340)       175,414,835 8,015,149,709 (59,662,780)       9,841,473,628     91,918,384 9,933,392,012         

เงนิปนัผล 23 - - - (643,185,475)     - (643,185,475)      - (643,185,475)          

เงนิปนัผลแก่ส่วนได้เสยีที?ไม่มอีํานาจควบคุมของบริษทัย่อย 23 - - - - - - (16,843,786)    (16,843,786)            

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,474,046,996   344,625              1,474,391,621     18,467,337     1,492,858,958         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัทีE 31 ธันวาคม 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       

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที? 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

เงนิปนัผล 23 - - - (1,052,485,322)  - (1,052,485,322)   - (1,052,485,322)       

เงนิปนัผลแก่ส่วนได้เสยีที?ไม่มอีํานาจควบคุมของบริษทัย่อย 23 - - - - - - (17,762,536)    (17,762,536)            

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,582,454,808   12,592,443         1,595,047,251     24,062,939     1,619,110,190         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัทีE 31 ธันวาคม 2564 1,754,142,204 (43,570,340)       175,414,835 9,375,980,716   (46,725,712)       11,215,241,703   99,842,338     11,315,084,041       

0 0 0 0

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

ของบรษิทัใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษิทัใหญ่

กาํไรสะสม รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีEยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ทุนทีEออก  ส่วนต ํEากว่า รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 1,754,142,204 (43,570,340)    175,414,835 7,986,364,802 9,872,351,501    

เงนิปนัผล 23 - - - (643,185,475)     (643,185,475)      

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,529,179,897   1,529,179,897    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 1,754,142,204 (43,570,340)    175,414,835 8,872,359,224   10,758,345,923  

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที? 1 มกราคม 2564 1,754,142,204 (43,570,340) 175,414,835 8,872,359,224 10,758,345,923  

เงนิปนัผล 23 - - - (1,052,485,322)  (1,052,485,322)   

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,451,294,880   1,451,294,880    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564 1,754,142,204 (43,570,340)    175,414,835 9,271,168,782   11,157,155,481  

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

กาํไรสะสม

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีEยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรสุทธสํิาหรับปี 1,603,064,666   1,490,381,993   1,451,396,486   1,527,618,269   

ปรับปรุงด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 410,953,651 379,908,900 395,244,232 369,060,918

ผลขาดทนุด้านเครดิตที?คาดวา่จะเกิดขึ:น (กลับรายการ) (886,987)              (1,780,237)          (909,796)              (2,078,796)          

ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 19,411,026         8,398,976            19,386,316         8,398,976            

ขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -               -               169,000,000       -               

ค่าเสื?อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 278,229,224       268,931,227       246,517,342       233,591,314       

กําไรจากการจําหนา่ยที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,532,372)          (929,188)              (2,857,469)          (1,303,142)          

ค่าใช้จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,124,048         16,232,051         12,245,831         12,001,865         

ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (170,757)              (238,463)              -               -               

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี?ยนเงนิตรา

ต่างประเทศที?ยงัไม่เกิดขึ:นจริง 33,370,881         1,166,065            10,590,146         465,020               

รายได้เงนิปนัผลรับ -               -               (21,487,464)        (20,531,214)        

ดอกเบี:ยรับ (33,385,134)        (53,131,226)        (31,562,284)        (51,338,795)        

ต้นทนุทางการเงนิ 4,304,119            4,807,865            2,282,697            2,154,894            

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร 2,325,482,365   2,113,747,963   2,249,846,037   2,078,039,309   

การเปลี?ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี:สินดําเนนิงาน

สินทรัพยด์ําเนนิงาน (เพิ?มขึ:น) ลดลง

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวยีนอื?น 256,719,542       (75,738,684)        81,828,098         (70,998,943)        

สินค้าคงเหลือ (284,282,874)     93,074,113         (333,292,616)     60,016,181         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื?น (1,361,531)          (128,638)              (328,876)              (74,486)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื?น (2,057,814)          323,939               (1,945,976)          315,029               

หนี:สินดําเนนิงานเพิ?มขึ:น (ลดลง)

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวยีนอื?น 85,719,239         82,400,421         70,847,904         95,372,952         

หนี:สินหมุนเวยีนอื?น 14,283,895         501,188               12,007,291         (197,113)              

หนี:สินไม่หมุนเวยีนอื?น (320,950)              3,557,359            (120,950)              4,276,359            

เงนิสดจ่ายประมาณการหนี:สินผลประโยชนพ์นกังาน (8,068,660)          (17,230,873)        (4,342,488)          (11,610,600)        

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากการดําเนนิงาน 2,386,113,212   2,200,506,788   2,074,498,424   2,155,138,688   

จ่ายภาษเีงนิได้ (464,872,945)     (317,095,711)     (451,726,463)     (307,136,466)     

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากในกจิกรรมดาํเนนิงาน 1,921,240,267   1,883,411,077   1,622,771,961   1,848,002,222   

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิฝากประจํา (เพิ?มขึ:น) ลดลง 7.2 907,709,955       (1,820,841,528)  902,000,000       (1,850,000,000)  

เงนิสดจ่ายเพื?อซ ื:อที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.2 (170,811,284)     (116,799,532)     (165,197,775)     (98,452,753)        

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,536,101            5,129,801            5,449,727            3,659,940            

เงนิปนัผลรับจากบริษทัยอ่ย 23 -               -               21,487,464         20,531,214         

ดอกเบี:ยรับ 36,574,010         57,387,594         34,586,780         54,770,272         

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 779,008,782       (1,875,123,665)  798,326,196       (1,869,491,327)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรับจากเงนิเบกิเกินบญัชีธนาคาร

และเงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 4.3 19,873,174         74,694,982         -               -               

เงนิสดจ่ายชําระหนี:สินตามสัญญาเช่า 4.2 (20,449,678)        (18,398,440)        (18,337,804)        (15,765,991)        

เงนิปนัผลจ่าย (1,052,319,085)  (643,100,870)     (1,052,319,085)  (643,100,870)     

เงนิปนัผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (17,762,536)        (16,843,786)        -               -               

จ่ายดอกเบี:ย (7,140,946)          (6,800,954)          (2,282,698)          (2,154,894)          

เงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (1,077,799,071)  (610,449,068)     (1,072,939,587)  (661,021,755)     

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี?ยนที?มีต่อเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (20,653,738)        (2,217,133)          -               -               

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ?มขึ:น (ลดลง) สุทธิ 1,601,796,240   (604,378,789)     1,348,158,570   (682,510,860)     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที? 1 มกราคม 2,902,744,150   3,507,122,939   2,716,667,957   3,399,178,817   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 4.1 4,504,540,390   2,902,744,150   4,064,826,527   2,716,667,957   

0.33                       0.33                       0.25                       0.25                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงนินี:

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สําหรับปีสิHนสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิDนสุดวนัทีE 31 ธันวาคม 2564 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทั4วไป 

1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีสํานักงานใหญ่ตัI งอยู่เลขทีK  944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัI น 8 ห้องเลขทีK  801-806 และ 809-810  

ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้าํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัKน ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุ้น

ร้อยละ 39.53   

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ทีKสาํคญั สรุปไดด้งันีI  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  

1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตัIงอยูที่K 284 หมู่ 1 ตาํบลปากคลองบาง

ปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการบริการ

ใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตัIงอยูที่K 581 หมู่ 4 นิคม

อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต 

นาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีการเกษตร 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานกังานตัIงอยู่ทีK Lot 

No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตยา่งกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัประกอบ

ธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื@อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีKปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึIนอยา่งต่อเนืKอง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจ

นาํมาซึK งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืKองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกีKยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหนีI สินและหนีI สินทีKอาจจะเกิดขึIนอยา่งสมํKาเสมอ 
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2. เกณฑ์การจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2.1 กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีKรับรองทัKวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขึIนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีK 1 เรืKอง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึK งมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัทีK 2 ตุลาคม 2560 เรืK อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการ

เกีKยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เรืKอง “กาํหนดรายการยอ่ทีKตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัทีK 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัทีK 26 ธนัวาคม 2562 

2.3 งบการเงินนีI ไดจ้ดัทาํขึIนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีK

ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีKสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับงวดบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดสําหรับการ

รายงานทางการเงินทีKออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึK งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึIนเพืKอใหมี้

เนืIอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความ

มีสาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกีKยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบีIยอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีIไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึKงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 16 เรืKอง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิKมขอ้กาํหนดเกีKยวกบัขอ้ยกเวน้

ชัKวคราวสาํหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบีIยอา้งอิง ระยะทีK 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบั

งบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทัIงนีIอนุญาตให้

กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีKมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซึK ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนีI ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมืKอวนัทีK 

27 มกราคม 2564 

  



 
- 3 - 

 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกีKยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 4 เรืKอง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 7 เรืKอง การเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรับเครืKองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 9 เรืKอง เครืKองมือทางการเงิน ซึK งได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมืKอวนัทีK 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีKมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทัIงนีI  อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัทีKมีผล

บงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเนืKองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีI ยอา้งอิง 

ระยะทีK 2 โดยไดเ้พิKมขอ้ผ่อนปรนสาํหรับการเปลีKยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหนีI สินทางการเงิน ทีKเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีI ยอา้งอิง รวมทัIงขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสีKยงโดยเฉพาะเป็นการชัKวคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิKมเติมตาม TFRS 7 

นอกจากนีI  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกีKยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKมีการปรับปรุง ซึK งได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมืKอวนัทีK 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 1 เรืKอง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัI งแรก 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีK 6 เรืKอง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ มีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีKมีรอบระยะเวลาบญัชีทีKเริKมในหรือหลงัวนัทีK 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป  

• แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรืKอง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีI ทีKไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชืIอ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพืKอเป็นมาตรการผ่อนปรนชัKวคราวสําหรับกิจการทีKให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนีI ทีKไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีI

ดงักล่าวระหวา่งวนัทีK 1 มกราคม 2565 ถึงวนัทีK 31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ

มีการประกาศเปลีKยนแปลง ทัIงนีI  กิจการทีKเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัKวคราวนีI  ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริง

ดงักล่าวในงบการเงินดว้ย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีKเกีKยวขอ้งมาเริKมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม

บริษทัเมืKอมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล

กระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีKจะเริKมถือปฏิบติั 

2.6 งบการเงินรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนั

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปนีI  

 2564  2563 

 สัดส่วนการถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 

 ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00  51.00 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99  99.99 

TCCC Myanmar Limited 99.99  99.99 
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2.7 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึIนจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการตามกฎหมายทีKเป็นภาษาไทย ในกรณีทีKมีเนืIอความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาทีKแตกต่างกนัให้

ใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีที4สําคญั 

งบการเงินนีI ได้จัดทาํขึIนโดยใช้เกณฑ์วดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีKได้เปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีKสําคญั

ดงัต่อไปนีI  

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 

และเงินลงทุนระยะสัIนทีKมีสภาพคล่องในการเปลีKยนมือซึK งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือนนบัจากวนัทีKไดม้า โดยไม่รวม

เงินฝากธนาคารทีKใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2 ลูกหนีIการคา้ 

ลูกหนีIการคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนีIหกัดว้ยค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดวา่จะเกิดขึIน 

ค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดวา่จะเกิดขึIนรับรู้สาํหรับลูกหนีIการคา้ จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีK

คาดว่าจะเกิดขึIนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัทีKรายงานเพืKอให้สะทอ้นการเปลีKยนแปลงของความเสีKยงดา้นเครดิต

จากทีKเคยรับรู้รายการเมืKอเริKมแรกของเครืKองมือทางการเงินทีKเกีKยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIนตลอดอายเุสมอสาํหรับลูกหนีIการคา้ ผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIนกบัลูกหนีI การคา้ ประมาณการโดยใช้ตารางการตัIงสํารองขึIนอยู่กบัขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหนีI  สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจทัKวไป และการประเมินทิศทางทัIงในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัทีKรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตาม

เวลาตามความเหมาะสม 

3.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีKจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํKากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลีKย

ถ่วงนํI าหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหนึK ง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึK งราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออก

ก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดยวิธีเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบ

ต่องบการเงินรวมอยา่งมีสาระสาํคญั 

มูลค่าสุทธิทีKจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณทีKคาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหกัดว้ย

ประมาณการตน้ทุนทีKจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพืKอให้ขายสินคา้นัIนได ้กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผืKอการลดมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือเมืKอสินคา้นัIนเสืKอมสภาพและเคลืKอนไหวชา้ (ถา้มี) 
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3.4 เครืKองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทั เมืKอกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของสญัญาของเครืKองมือทางการเงิน สินทรัพย์

ทางการเงินและหนีI สินทางการเงินรับรู้รายการเมืKอเริKมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั คือ เงินฝากประจาํครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึK งวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเมืKอสิทธิตามสัญญาทีKจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุ หรือเมืKอโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเสีKยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของเกือบทัIงหมดของสินทรัพยใ์หกิ้จการอืKน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินไดแ้ก่ สัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพืKอ

บริหารความเสีKยงอตัราแลกเปลีKยนต่างประเทศ อนุพนัธ์รับรู้รายการเมืKอเริKมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีKเขา้

ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิIนรอบของแต่ละรอบระยะเวลา

รายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

อนุพนัธ์ทีKมูลค่ายติุธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ทีKมูลค่ายติุธรรมเป็นลบรับรู้

เป็นหนีI สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เวน้แต่กลุ่มบริษทัจะมีทัIงสิทธิทางกฎหมายและมี

ความตัIงใจในการหกักลบ อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหนีI สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีK

เหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมากกวา่ 12 เดือนและไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อืKนแสดงเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหนีI สินหมุนเวยีน 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีทีKมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
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3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุน ประกอบดว้ย ทีKดินทีKถือครองเพืKอหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่า และทีKดินทีKไม่ได้

ใชง้าน ซึK งแสดงในราคาทุนหกัค่าเผืKอการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

กลุ่มบริษทัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนและตัIงค่าเผืKอการดอ้ยค่า โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึK งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีKได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมิน

มูลค่าของทีKดินทีKถือครองเพืKอหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าและทีKดินทีKไม่ไดใ้ชง้าน 

3.7 ทีKดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีKดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสืKอมราคาสะสมและค่าเผืKอการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(ถา้มี) 

ค่าเสืKอมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

ดงัต่อไปนีI  

ส่วนปรับปรุงทีKดิน 10  ปี 

อาคาร 20  ปี 

เครืKองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 

เครืKองตกแต่งและเครืKองใชส้าํนกังาน 3 - 20  ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

การรืIอ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีKตัIงของสินทรัพยซึ์K งเป็นภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัทีKเกิดขึIนเมืKอกลุ่ม

บริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเสืKอมราคา 

ในกรณีทีKมีการดอ้ยค่าของทีKดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึIนกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.8 สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัทีKเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเริKมตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสัญญาเช่าทีKเกีKยวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าทีKเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้

สญัญาเช่าระยะสัIน (อายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสญัญาเช่าซึK งสินทรัพยมี์มูลค่าตํKา เช่น คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเหล่านีI ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุญัญาเช่า  

หนีI สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเริKมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีKยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนันัIน 

โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีIยตามนยัของสญัญาเช่า แต่หากอตัรานัIนไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบีIย

การกูย้มืส่วนเพิKม 
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การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีKรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนีI สินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายชาํระคงทีK (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีKโดยเนืIอหา) หกัลูกหนีI สิKงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

• การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีKขึIนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซึK งการวดัมูลค่าเริKมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัทีKสัญญา

เช่าเริKมมีผล 

• จาํนวนเงินทีKคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซืIอ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีKผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนัIน 

• การจ่ายชาํระค่าปรับเพืKอการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หนีI สินตามสญัญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหนีI สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิKมมูลค่าตามบญัชีเพืKอสะทอ้นดอกเบีIยจากหนีI สินตาม

สญัญาเช่า (ใชว้ธีิดอกเบีIยทีKแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพืKอสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริKมแรกกบัหนีI สินตามสัญญาเช่าทีKเกีKยวขอ้ง การจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่าใด ๆ ทีKจ่ายชาํระ ณ วนัทีKสญัญาเช่าเริKมมีผลหรือก่อนวนัทีKสญัญาเริKมมีผลหกัสิKงจูงใจตามสญัญาเช่าทีKไดรั้บ

ใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเริKมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเสืKอม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเสืKอมราคาตลอดช่วงเวลาทีKสัI นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์ของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซืIอ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทีKเกีKยวขอ้งคิดค่าเสืKอมราคาตลอดอายุการใช้

ประโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสืKอมราคาเริKม ณ วนัทีKสญัญาเช่าเริKมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีK 36 เรืKอง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพืKอประเมินวา่สินทรัพยสิ์ทธิ

การใชด้อ้ยค่าหรือไม่ และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีKระบุไดต้ามทีKกล่าวในนโยบายเรืKอง “ทีKดิน อาคารและ

อุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรทีKไม่ขึIนอยูก่บัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนีI สินตามสญัญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิ

การใช ้การจ่ายชาํระทีKเกีKยวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับงวดทีKมีเหตุการณ์หรือเงืKอนไขการจ่ายชาํระเหล่านัIน

เกิดขึIนและรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตใหผู้เ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบทีKไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญา

เช่าและส่วนประกอบทีKไม่เป็นการเช่าทีKเกีKยวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

ดงักล่าว 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัรวมถึง สิทธิการเช่าทีKดินทีKสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัยอ่ยแห่ง

หนึK ง ซึK งแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าทีKดิน ตดัจาํหน่ายโดยวิธี

เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

  



 
- 8 - 

 

 

กลุ่มบริษทัทีKเป็นผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสญัญาเช่าเป็นผูใ้หเ้ช่าทีKเกีKยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุน 

สัญญาเช่าซึK งกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดาํเนินงาน เมืKอเงืKอนไขของ

สญัญาเช่าโอนความเสีKยงและผลตอบแทนเกือบทัIงหมดของความเป็นเจา้ของใหแ้ก่ผูเ้ช่า สญัญาดงักล่าวจดัประเภท

รายการเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอืKน ๆ ทัIงหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่าทีKเกีKยวขอ้ง 

เมืKอสัญญาทีKประกอบดว้ยส่วนประกอบทีKเป็นการเช่าและส่วนประกอบทีKไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทันาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัทีK 15 เรืKอง รายไดจ้ากสัญญาทีKทาํกบัลูกคา้ เพืKอปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบั

แต่ละส่วนประกอบ 

3.9 การดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชีI เรืK องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีทีKมีขอ้บ่งชีIจะทาํการประมาณมูลค่าทีKคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมืKอมูลค่าทีKคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํKากวา่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ัIน ทัIงนีI มูลค่าทีKคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึK งในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตทีKคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี

ทีKสะท้อนถึงการประเมินความเสีK ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีK ยงซึK งเป็น

ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์Kกาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทั

ใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีKดีทีKสุดซึK งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึK งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีKคาดวา่จะไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัIนผูซื้Iอกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน

การแลกเปลีKยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้Kไม่มีความเกีKยวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ทีKไดรั้บรู้ในงวดก่อนเมืKอขอ้บ่งชีIของ

การดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึK งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีKคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีKอายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาตในการประกอบ

กิจการอืKนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีKอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใชเ้ครืKองหมายการคา้แสดงตาม

ราคาทุนหกัค่าเผืKอการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปีและตัIงค่าเผืKอการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ซึK งจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กลุ่มบริษทัมีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นประจาํทุกปีและตัIงค่าเผืKอการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดย

บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพืKอประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใชเ้ครืKองหมายการคา้ 

เพืKอใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัทีK 30 เมษายน 2547 เรืKอง 

ความเห็นเกีKยวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

ประมาณการหนีI สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน เป็นประมาณการหนีI สินเกีKยวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ

พนกังานทีKไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมืKอเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยประมาณการหนีI สินดงักล่าว

ไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีKประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ

ผลประโยชน์ทีKคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบนพืIนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของ

พนกังาน อตัรามรณะ อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิKมขึIนของผลตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทัIงหมดทีKเกิดขึIนจากโครงการ

ผลประโยชน์ทีKกาํหนดไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืKน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ทีKกาํหนด

ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.12 รายการทีKเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีKเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีKยน ณ วนัทีKเกิดรายการ ยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKเป็นตวัเงินในสกลุเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงิน

บาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัIน 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลีKยนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยแ์ละหนีI สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีKยน ณ วนัทีKรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีKยนถวัเฉลีKย 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีKยนทีKเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอืKนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลีKยนในส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการในต่างประเทศนัIนออกไป 
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3.13 การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายรับรู้เมืKอกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจการควบคุมของสินคา้ใหก้บัลูกคา้เสร็จสิIนแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมืKอกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระทีKตอ้งปฏิบติัในสญัญาเสร็จสิIนแลว้ 

ดอกเบีIยรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มืKอมีการประกาศจ่าย 

รายไดอื้Kนรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.15 ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบีIยจ่ายของเงินกูย้มื และสิKงตอบแทนทีKคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีKไม่ไดเ้กีKยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์Kเขา้เงืKอนไข รับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบีIยทีKแทจ้ริง 

3.16 กองทุนสาํรองเลีIยงชีพ 

กลุ่มบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีIยงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเมืKอเกิดรายการ 

3.17 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

3.17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้Kตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี

สําหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรทีKแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนืKองจากกาํไรทางภาษี

ไม่ไดร้วมรายการทีKถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอืKนๆ และไม่ไดร้วมรายการทีKไม่สามารถ

ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีทีKมี

ผลบงัคบัใชห้รือคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีKกาํหนดในประเทศนัIนๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

นิติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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3.17.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัKวคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีI สิน

ในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึK งโดยปกติ

แลว้จะรับรู้หนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัKวคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัKวคราวเท่าทีKมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมี

จาํนวนเพยีงพอทีKจะนาํผลแตกต่างชัKวคราวนัIนมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิIนรอบระยะเวลา

รายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงเมืKอเห็นวา่ไม่

น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีKจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีทัIงหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้ทัIงนีI สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีKปรับลดลงนัIน กลุ่ม

บริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจาํนวนทีKมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีKจะนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีทีKคาดว่าจะใชใ้น

งวดทีKสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนีI สินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัราภาษีทีKมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รืออตัราทีK

คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหักกลบกบัรายการหนีI สินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี เมืKอกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหนีI สินภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดงักล่าวมาหกักลบกนัและตัIงใจจะชาํระหนีI สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าว

ดว้ยยอดสุทธิหรือตัIงใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีI สินในเวลาเดียวกนั 

3.18 กาํไรต่อหุน้ขัIนพืIนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขัIนพืIนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีทีKเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืKน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีKยถ่วงนํI าหนกัทีKมีอยู ่ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน ในกรณี

ทีKมีการเพิKมทุนใชจ้าํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีKยถ่วงนํIาหนกัตามระยะเวลาทีKจดทะเบียนเพิKมทุนทีKออกและชาํระแลว้ 

3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาทีKจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพืKอโอนหนีI สินในรายการทีKเกิดขึIนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีKวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานัIนจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการ

ประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนีI สินรายการใดรายการหนึK ง กลุ่มบริษทั

พิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนีI สินนัIนซึK งผูร่้วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกาํหนดราคาของ

สินทรัพยห์รือหนีI สิน ณ วนัทีKวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใช้

เกณฑต์ามทีKกล่าว  
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นอกจากนีI  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชัIนเป็นระดบัทีK 1 ระดบัทีK 2 และระดบัทีK 3 โดยแบ่งตามลาํดบัขัIนของ

ขอ้มูลทีKสามารถสงัเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลทีKใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซึK งมีดงัต่อไปนีI  

- ระดบัทีK 1 เป็นราคาเสนอซืIอขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีKมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือหนีI สิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัIน ณ วนัทีKวดัมูลค่า 

- ระดบัทีK 2 เป็นขอ้มูลอืKนทีKสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ัIนหรือหนีI สินนัIน

นอกเหนือจากราคาเสนอซืIอขายซึKงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัทีK 3 เป็นขอ้มูลทีKไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ัIนหรือหนีI สินนัIน 

3.20 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกีKยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารใน

การกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตัIงขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึK งมีผลกระทบต่อการแสดง

จาํนวนสินทรัพยแ์ละหนีI สิน การเปิดเผยขอ้มูลเกีKยวกบัสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKอาจเกิดขึIน ณ วนัทีKในงบการเงิน 

รวมทัIงการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัIน ผลทีKเกิดขึIนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัIน  

ประมาณการและขอ้สมมติทีKใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนืKอง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลีKยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเกี4ยวกบักระแสเงนิสดเพิ4มเตมิ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 26,304,252  896,405  560,000  560,000 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 4,028,015,497  2,501,187,622  3,614,045,886  2,316,105,941 

เชค็ในมือ 218,625  658,107  218,625  - 

เงินฝากประจาํธนาคารทีEถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน        

(2564: อตัราดอกเบีKยร้อยละ 0.50 ต่อปี,        

2563: อตัราดอกเบีKยร้อยละ 0.60 ต่อปี) 450,002,016  400,002,016  450,002,016  400,002,016 

 4,504,540,390  2,902,744,150  4,064,826,527  2,716,667,957 

4.2 รายการซืIอทีKดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนีK ค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัทีE 1 มกราคม 12,837,689  8,649,301  12,837,689  5,749,302 

บวก ค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ 203,865,348  120,987,920  198,251,839  105,541,140 

หกั เงินสดจ่าย (170,811,284)  (116,799,532)  (165,197,775)  (98,452,753) 

เจา้หนีK ค่าซืKอทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 45,891,753  12,837,689  45,891,753  12,837,689 

        

หนีK สินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีE 1 มกราคม        

(รวมส่วนทีEถึงกาํหนดชาํระภายในหนึEงปี)  64,790,719  31,249,078  62,354,763  26,180,673 

บวก หนีK สินตามสญัญาเช่าระหวา่งปี 5,049,133  51,940,081  2,284,499  51,940,081 

หกั เงินสดจ่าย (20,449,678)  (18,398,440)  (18,337,804)  (15,765,991) 

หนีK สินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม        

(รวมส่วนทีEถึงกาํหนดชาํระภายในหนึEงปี) 49,390,174  64,790,719  46,301,458  62,354,763 

4.3 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัIนจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 

ธนัวาคม มีดงันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัKนจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัทีE 1 มกราคม 162,261,868  90,986,317  -  - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 19,873,174  74,694,982  -  - 

บวก ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ        

ทีEยงัไม่เกิดขึKนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน 16,085,575  (3,419,431)  -  - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัKนจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 198,220,617  162,261,868  -  - 
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5. ลูกหนี@การค้าและลูกหนี@หมุนเวยีนอื4น 

5.1 ลูกหนีIการคา้และลูกหนีIหมุนเวยีนอืKน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี'การคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 314,952,044  573,177,411  515,542,254  599,376,998 

ลูกหนี' อื5น 4,953,814  1,097,275  5,879,241  2,281,102 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 48,853,947  46,462,998  40,441,282  37,183,237 

รายไดค้า้งรับ 4,182,686  7,238,118  4,037,055  6,928,107 

เงินทดรองจ่าย 452,651  308,273  66,500  9,020 

 373,395,142  628,284,075  565,966,332  645,778,464 

5.2 ลูกหนีIการคา้ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนีIไดด้งันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

จาํนวนรายของลูกหนี'การคา้ 314  575  107  171 

        
บริษทัอื5น        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 306,057,544  558,249,274  234,261,627  483,927,149 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 14,271,560  10,914,577  14,079,960  8,634,100 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,253,812  934,680  961,613  934,680 

มากกวา่ 12 เดือน 19,758,341  19,861,580  18,869,247  18,972,485 

 341,341,257  589,960,111  268,172,447  512,468,414 

        
บริษทัที5เกี5ยวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด -  10,493,500  272,548,558  112,997,131 

 -  10,493,500  272,548,558  112,997,131 

 341,341,257  600,453,611  540,721,005  625,465,545 

หกั ค่าเผื5อผลขาดทุนดา้นเครดิตที5คาดวา่จะเกิดขึ'น (26,389,213)  (27,276,200)  (25,178,751)  (26,088,547) 

 314,952,044  573,177,411  515,542,254  599,376,998 

รายการเคลืKอนไหวของค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีKคาดว่าจะเกิดขึIนของลูกหนีI การคา้ในระหว่างปีสิIนสุดวนัทีK 31 

ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 

   เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที5 1 มกราคม 2564 27,276,200  26,088,547 

เพิ5มขึ'น/(ลดลง) (886,987)  (909,796) 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 26,389,213  25,178,751 
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6. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 555,880,845  545,517,286  438,451,041  382,509,475 

งานระหวา่งทาํ 24,912,245  25,080,131  23,665,935  19,630,718 

วตัถุดิบ 1,245,144,782  857,924,867  1,244,035,004  856,580,717 

วสัดุสิ'นเปลือง 81,363,345  57,243,430  71,585,950  48,246,733 

สินคา้ระหวา่งทาง 40,074,803  177,327,432  35,238,683  172,716,354 

 1,947,376,020  1,663,093,146  1,812,976,613  1,479,683,997 

หกั  ค่าเผื5อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (28,422,515)  (9,011,489)  (28,397,805)  (9,011,489) 

 1,918,953,505  1,654,081,657  1,784,578,808  1,470,672,508 

ตน้ทุนของสินคา้ทีKบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจาํนวน 

9,585.19  ลา้นบาท และ 6,945.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ทีKบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีจาํนวน 9,259.31 ลา้นบาท และ 6,511.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตน้ทุนขายทีKบนัทึกในงบการเงินรวมไดร้วมรายการขาดทุนจากการ

ลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 19.41 ลา้นบาท และ 8.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตน้ทุนขายทีKบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมรายการขาดทุน

จากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 19.39 ลา้นบาท และ 8.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ทีKมีภาระผกูพนัจากการทีKบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแห่งหนึKงตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสัKงจ่ายสินคา้ (“ตัaวปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงทีKออกใหแ้ก่

ลูกคา้จาํนวน 49.14 ลา้นบาท และ 191.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ทีKมีภาระผูกพนัจากการทีK

บริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัaวปุ๋ยของบริษทัทีKออกให้แก่ลูกคา้จาํนวน 52.28 ลา้นบาท และ 201.35 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื4น และหนี@สินทางการเงนิหมุนเวยีนอื4น 

7.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืKนและหนีI สินทางการเงินหมุนเวยีนอืKน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื:น        

เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 3,588,583,710  4,496,293,665  3,448,000,000  4,350,000,000 

ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซื'อขาย        

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,429,195  1,060,752  3,133,027  1,060,752 

 3,592,012,905  4,497,354,417  3,451,133,027  4,351,060,752 

หนี;สินทางการเงนิหมุนเวยีนอื:น        

ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซื'อขาย        

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,200,467  1,415,027  11,137,046  - 

 11,200,467  1,415,027  11,137,046  - 

7.2 เงินฝากประจาํ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 วนัครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม 

 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

          

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.13 - 0.63  0.25 - 0.85 3,588,583,710  4,496,293,665 

       

 วนัครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

          

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.44 - 0.63  0.40 - 0.85 3,448,000,000  4,350,000,000 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุน มีรายละเอียดดงันีI  

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ:มขึ;น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:       ณ วนัที:  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2564      2564 

ราคาทุน        

ที5ดิน 29,212,697  -  -  29,212,697 

หกั ค่าเผื5อการดอ้ยค่า -  -  -  -  

อสังหาริมทรัพย์เพื:อการลงทุน  29,212,697      29,212,697 

        

มูลค่ายุตธิรรม 57,297,000      57,297,000 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ:มขึ;น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:       ณ วนัที:  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ราคาทุน        

ที5ดิน 29,212,697  -  -  29,212,697 

หกั ค่าเผื5อการดอ้ยค่า -  -  -  -  

อสังหาริมทรัพย์เพื:อการลงทุน  29,212,697      29,212,697 

        

มูลค่ายุตธิรรม 57,297,000      57,297,000 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ:มขึ;น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:       ณ วนัที:  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2564      2564 

ราคาทุน :        

ที5ดิน 39,527,022  -  -  39,527,022 

หกั ค่าเผื5อการดอ้ยค่า -  -  -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื:อการลงทุน  39,527,022      39,527,022 

        

มูลค่ายุตธิรรม 392,708,967      392,708,967 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ:มขึ;น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที:       ณ วนัที:  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ราคาทุน :        

ที5ดิน 39,527,022  -  -  39,527,022 

หกั ค่าเผื5อการดอ้ยค่า -  -  -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื:อการลงทุน  39,527,022      39,527,022 

        

มูลค่ายุตธิรรม 392,708,967      392,708,967 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนในงบการเงินรวม เป็นทีKดินทีKไม่ไดใ้ชง้าน 

ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทีKดินทีKให้เช่าแก่

กิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัแห่งหนึKงและทีKดินทีKไม่ไดใ้ชง้าน 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนประเมิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีKไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9. ที4ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

ทีKดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ>มขึCน  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที>       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที>  

 1 มกราคม        งบการเงนิ  31 ธันวาคม 

 2564        ของเงนิลงทุน  2564 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ราคาทุน            

ทีEดิน 293,349,876  -  -  -  -  293,349,876 

ส่วนปรับปรุงทีEดิน 158,709,185  1,254,000  (1,367,219)  -  2,593,520  161,189,486 

อาคาร 1,894,973,650  151,157  -  20,306,495  12,018,207  1,927,449,509 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ 2,416,209,085  10,147,506  (72,914,813)  35,933,863  5,675,397  2,395,051,038 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน 483,164,970  9,304,291  (3,128,159)  29,574,437  3,758,247  522,673,786 

ยานพาหนะ 181,040,694  2,044,348  (11,140,774)  2,987,915  998,885  175,931,068 

รวมราคาทุน 5,427,447,460  22,901,302  (88,550,965)  88,802,710  25,044,256  5,475,644,763 

            

ค่าเสื>อมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงทีEดิน (84,850,651)  (5,062,837)  1,367,217  -  (514,861)  (89,061,132) 

อาคาร (1,498,486,790)  (42,600,413)  -  (393,838)  (2,908,817)  (1,544,389,858) 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ (1,882,030,722)  (139,443,557)  70,405,495  393,838  (2,084,073)  (1,952,759,019) 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน (317,652,841)  (54,813,126)  2,984,429  -  (2,888,859)  (372,370,397) 

ยานพาหนะ (132,983,376)  (14,033,261)  11,140,755  (2,338,575)  (331,979)  (138,546,436) 

รวมค่าเสืEอมราคาสะสม (3,916,004,380)  (255,953,194)  85,897,896  (2,338,575)  (8,728,589)  (4,097,126,842) 

            

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ            

อุปกรณ์ระหวา่งติดตัKง 51,934,396  180,964,046  -  (85,814,795)  -  147,083,647 

ที>ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,563,377,476          1,525,601,568 
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งบการเงนิรวม  

ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ>มขึCน  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที>       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที>  

 1 มกราคม        งบการเงนิ  31 ธันวาคม 

 2563        ของเงนิลงทุน  2563 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ราคาทุน            

ทีEดิน 293,349,876  -  -  -  -  293,349,876 

ส่วนปรับปรุงทีEดิน 158,794,090  -  -  -  (84,905)  158,709,185 

อาคาร 1,884,521,225  239,044  (559,985)  11,155,090  (381,724)  1,894,973,650 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ 2,375,080,149  11,011,768  (17,286,875)  47,593,416  (189,373)  2,416,209,085 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน 445,822,624  4,219,934  (30,188,329)  63,437,906  (127,165)  483,164,970 

ยานพาหนะ 177,473,808  5,443,682  (6,425,967)  4,776,081  (226,910)  181,040,694 

รวมราคาทุน 5,335,041,772  20,914,428  (54,461,156)  126,962,493  (1,010,077)  5,427,447,460 

            

ค่าเสื>อมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงทีEดิน (79,944,196)  (4,981,503)  -  -  75,048  (84,850,651) 

อาคาร (1,458,239,905)  (40,968,526)  298,177  -  423,464  (1,498,486,790) 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ (1,761,514,302)  (137,925,641)  17,091,937  -  317,284  (1,882,030,722) 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน (298,276,504)  (50,555,890)  30,145,410  570,955  463,188  (317,652,841) 

ยานพาหนะ (127,364,815)  (13,774,371)  4,754,690  3,336,843  64,277  (132,983,376) 

รวมค่าเสืEอมราคาสะสม (3,725,339,722)  (248,205,931)  52,290,214  3,907,798  1,343,261  (3,916,004,380) 

            

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ            

อุปกรณ์ระหวา่งติดตัKง 92,441,031  100,073,492  (2,029,669)  (138,550,458)  -  51,934,396 

ที>ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,702,143,081          1,563,377,476 

            

ค่าเสื>อมราคาสําหรับปีสิCนสุดวนัที> 31 ธันวาคม           

2564           255,953,194 

2563           248,205,931 

            

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสื>อมราคาสะสม) ของอาคาร           

และอปุกรณ์ ซึ>งหักค่าเสื>อมราคาสะสมเตม็จาํนวนแล้ว         

แต่ยงัคงใช้งาน ณ วนัที> 31 ธันวาคม            

2564           2,830,366,511 

2563           2,833,393,691 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ>มขึCน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที>       (ออก)  ณ วนัที>  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2564        2564 

ราคาทุน          

ทีEดิน 261,479,164  -  -  -  261,479,164 

ส่วนปรับปรุงทีEดิน 127,519,506  -  (1,367,219)  -  126,152,287 

อาคาร 1,588,654,395  -  -  5,543,888  1,594,198,283 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ 2,243,105,943  8,512,173  (72,548,823)  50,557,799  2,229,627,092 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน 438,940,500  8,741,716  (2,599,931)  29,574,437  474,656,722 

ยานพาหนะ 149,516,369  115,800  (8,410,474)  -  141,221,695 

รวมราคาทุน 4,809,215,877  17,369,689  (84,926,447)  85,676,124  4,827,335,243 

          

ค่าเสื>อมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงทีEดิน (73,108,859)  (3,403,096)  1,367,217  -  (75,144,738) 

อาคาร (1,285,360,587)  (32,660,414)  -  -  (1,318,021,001) 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ (1,770,616,053)  (131,305,224)  70,059,896  -  (1,831,861,381) 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน (283,645,633)  (49,513,074)  2,496,613  -  (330,662,094) 

ยานพาหนะ (110,072,384)  (10,791,395)  8,410,461  -  (112,453,318) 

รวมค่าเสืEอมราคาสะสม (3,522,803,516)  (227,673,203)  82,334,187  -  (3,668,142,532) 

          

อาคารระหวา่งก่อสร้าง          

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตัKง 51,877,621  180,882,150  -  (85,676,124)  147,083,647 

ที>ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,338,289,982        1,306,276,358 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ>มขึCน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที>       (ออก)  ณ วนัที>  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563        2563 

ราคาทุน          

ทีEดิน 261,479,164  -  -  -  261,479,164 

ส่วนปรับปรุงทีEดิน 127,519,506  -  -  -  127,519,506 

อาคาร 1,577,555,694  -  (56,389)  11,155,090  1,588,654,395 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ 2,218,733,498  10,860,002  (17,170,305)  30,682,748  2,243,105,943 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน 400,898,070  3,580,415  (28,891,191)  63,353,206  438,940,500 

ยานพาหนะ 137,138,625  -  (918,752)  13,296,496  149,516,369 

รวมราคาทุน 4,723,324,557  14,440,417  (47,036,637)  118,487,540  4,809,215,877 

          

ค่าเสื>อมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงทีEดิน (69,705,763)  (3,403,096)  -  -  (73,108,859) 

อาคาร (1,253,473,741)  (31,933,102)  46,256  -  (1,285,360,587) 

เครืEองจกัรและอุปกรณ์ (1,657,968,878)  (129,635,169)  16,987,994  -  (1,770,616,053) 

เครืEองตกแต่งและเครืEองใชส้าํนกังาน (271,565,201)  (41,539,479)  28,888,092  570,955  (283,645,633) 

ยานพาหนะ (101,154,333)  (11,189,451)  787,167  1,484,233  (110,072,384) 

รวมค่าเสืEอมราคาสะสม (3,353,867,916)  (217,700,297)  46,709,509  2,055,188  (3,522,803,516) 

          

อาคารระหวา่งก่อสร้าง          

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตัKง 84,361,655  91,100,723  (2,029,669)  (121,555,088)  51,877,621 

ที>ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,453,818,296        1,338,289,982 

          

ค่าเสื>อมราคาสําหรับปีสิCนสุดวนัที> 31 ธันวาคม          

2564         227,673,203 

2563         217,700,297 

         

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสื>อมราคาสะสม) ของอาคาร         

และอปุกรณ์ ซึ>งหักค่าเสื>อมราคาสะสมเตม็จาํนวนแล้ว         

แต่ยงัคงใช้งาน ณ วนัที> 31 ธันวาคม          

2564         2,516,933,384 

2563         2,534,649,592 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํทีKดิน ส่วนปรับปรุงทีKดินและอาคารบางส่วนจาํนองเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเชืKอกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึKง ซึK งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 413.02 ลา้นบาท และ 442.67 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.3) 

ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทีKดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึK ง ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชืKอกบั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึKง ซึK งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม 21.56 ลา้นบาท เท่ากนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 26.3)  
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี@สินตามสัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนีI สินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

ที5ดิน 77,434,738  71,182,025  -  - 

อาคาร 30,617,447  37,821,553  30,617,447  37,821,553 

อุปกรณ์ 264,613  543,131  264,613  543,131 

ยานพาหนะ 18,624,114  27,261,082  14,048,829  23,125,845 

 126,940,912  136,807,791  44,930,889  61,490,529 

        

หนี;สินตามสัญญาเช่า        

ส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี 16,257,768  19,421,755  14,820,962  18,038,727 

หนี' สินตามสญัญาเช่า 33,132,406  45,368,964  31,480,496  44,316,036 

 49,390,174  64,790,719  46,301,458  62,354,763 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้รับรู้เพิKมขึIนในงบการเงินรวม มีจาํนวน 5.05 

ลา้นบาท และ 51.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ รับรู้เพิKมขึIนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี

จาํนวน 2.28 ลา้นบาท และ 51.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ทีKดิน อายสุัญญาเช่า 48 ปี อาคารสาํนกังาน อุปกรณ์และรถยนต ์

อายสุญัญาเช่าเฉลีKยเท่ากบั 3 - 6 ปี 

ณ วนัทีK 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedไดท้าํสัญญาเช่าทีKดินกบับริษทัแห่งหนึK ง ในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พืKอใชเ้ป็นสถานทีKตัIงในการดาํเนินงาน ซึK งการเช่าทีKดินดงักล่าวมีราคารวมทัIงสิIน 

2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท และหมดอายวุนัทีK 4 มิถุนายน 2607 สิทธิการเช่าดงักล่าว รวมอยู่

ในสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม 
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10.2 จาํนวนทีKรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื:อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้        

ที5ดิน 1,756,644  1,723,798  -  - 

อาคาร 7,204,105  5,403,079  7,204,105  5,403,079 

อุปกรณ์ 278,519  278,519  278,519  278,519 

ยานพาหนะ 13,036,762  12,741,987  11,361,515  10,209,419 

 22,276,030  20,147,383  18,844,139  15,891,017 

        

ดอกเบี'ยจ่าย 2,139,275  2,208,350  2,009,177  2,030,831 

ค่าใชจ่้ายที5เกี5ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั'น 11,636,360  12,316,915  1,091,135  6,542,725 

ค่าใชจ่้ายที5เกี5ยวขอ้งกบัสญัญาเช่า        

ซึ5 งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ5า 5,466,081  3,679,400  4,739,314  2,703,186 

 41,517,746  38,352,048  26,683,765  27,167,759 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัIงหมดสาํหรับสญัญาเช่าในงบการเงินรวม เท่ากบั 

20.45 ลา้นบาท และ 18.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัIงหมดสําหรับสัญญาเช่าในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เท่ากบั 18.34 ลา้นบาท และ 15.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื4นนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืKนนอกจากค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564            

           หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ/มขึ<น  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/          การแปลงค่า  ณ วนัที/  

 1 มกราคม        งบการเงนิ  31 ธันวาคม 

 2564        ของเงนิลงทุน  2564 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  -  545,900,757 
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ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563            

           หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ/มขึ<น  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/          การแปลงค่า  ณ วนัที/  

 1 มกราคม        งบการเงนิ  31 ธันวาคม 

 2563        ของเงนิลงทุน  2563 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  -  545,900,757 

ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 552,723  -  552,723  (577,913)  25,190  -  

 546,453,480  -  546,453,480  (577,913)  25,190  545,900,757 

            

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิ<นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม           

2564           - 

2563           577,913 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564          

         หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ/มขึ<น  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/         ณ วนัที/  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2564        2564 

ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563          

         หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ/มขึ<น  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/         ณ วนัที/  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563        2563 

ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

          

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิ<นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม          

2564         - 

2563         - 

บริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระ เพืKอประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับค่าสิทธิในการใชเ้ครืKองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้

เพืKอให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัทีK 30 เมษายน 2547 เรืK อง 

ความเห็นเกีKยวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมืKอวนัทีK 7 มกราคม 2565 และวนัทีK 7 

มกราคม 2564  ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัทีK 4 มกราคม 2565 และวนัทีK 2 มกราคม 2564 

ตามลาํดบั โดยวธีิ Relief from Royalty Method มีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

สําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดขายทีKเกิดจากเครืKองหมายการคา้นีI คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 

ของรายไดจ้ากการขายทัIงหมดของบริษทั 
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12. ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมืKอภาษีเงินไดน้ัIนสามารถ

นาํมาหกักลบกนัไดต้ามกฎหมาย ซึK งถือเป็นภาษีเงินไดที้KเกีKยวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั รายละเอียด

ของการหักกลบลบกันทีKแสดงผลลัพธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัทีK 31 ธันวาคม  

มีดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,851,184  45,635,125  41,157,812  39,695,381 

หนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 

รายการเคลืKอนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีKเกิดขึIนสําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธันวาคม  

มีดงันีI  

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)  ณ วนัที/ 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื/น  31 ธันวาคม 

 2564      2564 

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 5,455,240  (183,231)  -  5,272,009 

ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812,098  3,868,576  -  5,680,674 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,440,963  (4,916,970)  -  523,993 

ประมาณการหนีE สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 33,138,974  544,549  (863,270)  32,820,253 

สินทรัพยท์างการเงินที/วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (212,150)  1,766,405  -  1,554,255 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,635,125  1,079,329  (863,270)  45,851,184 

        

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  -  -  7,428,428 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนีE สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  -  116,608,579 
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ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)  ณ วนัที/ 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื/น  31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 5,811,287  (356,047)  -  5,455,240 

ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 122,503  1,689,595  -  1,812,098 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700,000  3,740,963  -  5,440,963 

ประมาณการหนีE สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349,409  1,322,650  (533,085)  33,138,974 

สินทรัพยท์างการเงินที/วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  (212,150)  -  (212,150) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983,199  6,185,011  (533,085)  45,635,125 

        

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  -  -  7,428,428 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนีE สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  -  116,608,579 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)   ณ วนัที/ 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื/น  31 ธันวาคม 

 2564      2564 

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 5,217,709  (181,959)  -  5,035,750 

ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812,098  3,868,576  -  5,680,674 

ประมาณการส่งเสริมการขาย 5,500,675  (4,976,682)  -  523,993 

ประมาณการหนีE สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   27,377,049  914,140  25,402  28,316,591 

สินทรัพยท์างการเงินที/วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (212,150)  1,812,954  -  1,600,804 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,695,381  1,437,029  25,402  41,157,812 

        

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนีE สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที/  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)   ณ วนัที/ 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื/น  31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิตที/คาดวา่จะเกิดขึEน 5,633,468  (415,759)  -  5,217,709 

ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 122,503  1,689,595  -  1,812,098 

ประมาณการส่งเสริมการขาย 1,700,000  3,800,675  -  5,500,675 

ประมาณการหนีE สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   26,166,789  1,600,667  (390,407)  27,377,049 

สินทรัพยท์างการเงินที/วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  (212,150)  -  (212,150) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,622,760  6,463,028  (390,407)  39,695,381 

        

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื/องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนีE สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 
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สําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีKกาํหนดในประเทศนัIนๆ ในการ

คาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 412,032,980  386,093,911  396,681,261  375,523,946 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที5เกี5ยวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชั5วคราว (1,079,329)  (6,185,011)  (1,437,029)  (6,463,028) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 410,953,651  379,908,900  395,244,232  369,060,918 

        

ภาษีเงินไดที้5เกี5ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของ       

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื5น       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที5เกี5ยวขอ้งกบัผลกาํไร (ขาดทุน)จาก       

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (863,270)  (533,085)  25,402  (390,407) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,014,018,317  1,870,290,893  1,846,640,718  1,896,679,187 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 402,803,663  374,058,179  369,328,144  379,335,837 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการที5ไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 8,149,988  5,850,721  25,916,088  (10,274,919) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 410,953,651  379,908,900  395,244,232  369,060,918 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้5เกี5ยวขอ้งกบัผล        

แตกต่างที5รับรู้เมื5อเริ5มแรกและกลบัรายการ 1,079,329  6,185,011  1,437,029  6,463,028 

ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 412,032,980  386,093,911  396,681,261  375,523,946 

 
อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีที5แทจ้ริง 20.40  20.31  21.40  19.46 
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13. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสั@นจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัIนจากสถาบนัการเงิน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ        

เงินกูย้มืระยะสั'นจากสถาบนัการเงิน 198,220,617  162,261,868  -  - 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหนึKงไดท้าํวงเงินสัญญาสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มื

ระยะสัIน และสินเชืKอประเภทอืKน ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบีIยร้อยละ 1.80 ต่อปี  

ในแต่ละปี วงเงินสญัญาดงักล่าวมีการคํIาประกนัโดยการจดจาํนองทีKดินและอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหนึKงไดท้าํวงเงินสัญญาเงินกูย้มืระยะสัIนและสินเชืKอประเภทอืKน ๆ 

ไวก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบีIยระหว่าง ร้อยละ 0.57 - 0.75 และร้อยละ 0.63 - 0.71 ต่อปี 

ตามลาํดบั วงเงินสญัญาดงักล่าวคํIาประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.5) 

14. เจ้าหนี@การค้าและเจ้าหนี@หมุนเวยีนอื4น 

เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีIหมุนเวยีนอืKน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนี'การคา้ 418,883,359  198,052,538  390,785,948  169,547,376 

เจา้หนี' อื5น 109,555,860  55,699,394  108,902,225  52,517,902 

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,582,656  2,416,420  2,582,656  2,416,420 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 164,165,407  176,005,552  126,202,831  145,199,266 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้        

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 25,604,542  66,839,636  25,470,388  66,103,019 

รายไดจ้ากการขายตั'งพกั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 23,531,343  124,776,603  26,812,889  135,248,711 

 744,323,167  623,790,143  680,756,937  571,032,694 

15. รายได้จากการขายตั@งพกัและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายไดจ้ากการขายตัIงพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKง ทีKตอ้งส่งมอบ

ปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสัKงจ่ายสินคา้ (“ตัaวปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงทีKออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตัIงพกัเป็นการออกตัaวปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าปุ๋ย

ตามตัaว โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสาํหรับตัaวปุ๋ยนีI รวมอยูใ่นลูกหนีIการคา้ใน

จาํนวนเดียวกนั อยา่งไรกต็าม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัaวปุ๋ยคา้งส่งทีKยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินได ้แต่

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงไม่สามารถขอยกเลิกตัaวปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว  
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ทัIงนีI สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดร้วมสินคา้ทีKมี

ภาระผูกพนัจากการทีKบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึK งออกตัaวปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้หรือไดรั้บชาํระเงินล่วงหน้าจากลูกคา้

แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซึK งบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก

การขายตัIงพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. ประมาณการหนี@สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเมืKอเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

ซึK งจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชนที์Kกาํหนดไวที้Kไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี'         

ประมาณการหนี' สินหมุนเวยีน        

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 12,959,623  8,389,689  7,331,173  3,998,530 

ประมาณการหนี' สินไม่หมุนเวยีน        

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 158,472,814  161,303,711  141,582,954  136,885,246 

รวม 171,432,437  169,693,400  148,914,127  140,883,776 

จาํนวนทีKรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจาก

งานเมืKอเกษียณอายดุงักล่าวสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,785,373  13,912,286  10,232,566  10,156,446 

ตน้ทุนดอกเบี'ย 2,338,675  2,319,765  2,013,265  1,845,419 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,316,351)  (2,665,425)  127,008  (1,952,035) 

 9,807,697  13,566,626  12,372,839  10,049,830 

การเปลีKยนแปลงในประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงันีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหนี' สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานยกมา 169,693,400  173,357,647  140,883,776  142,444,546 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,785,373  13,912,286  10,232,566  10,156,446 

ตน้ทุนดอกเบี'ย 2,338,675  2,319,765  2,013,265  1,845,419 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,316,351)  (2,665,425)  127,008  (1,952,035) 

ผลประโยชนที์5จ่าย (8,068,660)  (17,230,873)  (4,342,488)  (11,610,600) 

ประมาณการหนี' สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานยกไป 171,432,437  169,693,400  148,914,127  140,883,776 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีKสาํคญัทีKใชใ้นการคาํนวณประมาณการหนีI สินสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานทีKกาํหนดไว ้ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนีI  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.90  1.60 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 1.5 - 13  0 - 6 

 ขึ'นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึ'นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือนที5คาดไว ้ 4 - 6  4 - 5 

ราคาทองคาํต่อหนึ5งบาท 28,950  28,500 

อตัราเพิ5มขึ'นของราคาทองคาํ 5  3 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึK งมีผลกระทบ

ต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันีI  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 14.97 14.00 

อตัราคิดลด - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1 (12.94) (12.06) 

   
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน   

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 15.55 14.52 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1 (13.61) (12.68) 

   
อตัราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน   

อตัราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (11.90) (11.06) 

อตัราการเพิ5มขึ'นของเงินเดือน - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1 13.43 12.52 

   
อตัราเพิ5มขึ'นของราคาทองคาํ   

อตัราเพิ5มขึ'นของราคาทองคาํ - ลดลงร้อยละ 1 (0.70) (0.68) 

อตัราเพิ5มขึ'นของราคาทองคาํ - เพิ5มขึ'นร้อยละ 1 0.80 0.78 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลีKยนแปลงทีKเกิดขึIนจริงในประมาณการหนีI สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน เนืKองจากเป็นการยากทีKการเปลีKยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดขึIนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอืKนซึK ง

อาจมีความสมัพนัธ์กนั 

นอกจากนีI ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีKประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ซึK งเป็นวธีิเดียวกนักบัการคาํนวณประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีKรับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 
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17. กองทุนสํารองเลี@ยงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกองทุนสาํรองเลีIยงชีพสาํหรับพนกังานโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหนึKงและบริษทัและ

บริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึK งและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนสํารองเลีI ยงชีพตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลีIยงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินส่วนทีKบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลีIยงชีพ ซึK ง

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมมีจาํนวน 15.34 ลา้นบาท และ 15.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินส่วนทีKบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลีI ยงชีพ ซึK งบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 12.88 ลา้นบาท และ 12.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18. รายได้อื4น 

รายไดอื้Kน สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 8,307,817  6,198,125  22,,486,658  20,350,629 

เงินปันผลรับ -  -  21,487,464  20,531,214 

กาํไรจากการจาํหน่ายที5ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,592,361  1,206,145  2,857,469  1,303,144 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 58,965,255  27,686,609  89,615,409  25,810,095 

อื5นๆ 19,798,907  19,891,861  22,001,224  20,155,972 

 90,664,340  54,982,740  158,448,224  88,151,054 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายทีKสาํคญัดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปลี5ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (10,195,674)  176,942,935  (59,976,783)  149,318,987 

ค่าสินคา้สาํเร็จรูปที5ซื'อ 206,434,647  156,432,478  -  - 

วตัถุดิบที5ใชไ้ป 8,409,408,730  5,813,210,160  8,363,360,735  5,602,937,430 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 532,975,026  516,763,217  441,238,938  423,532,326 

ค่าเสื5อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 278,229,224  268,931,227  246,517,342  233,591,314 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 19,411,026  8,398,976  19,386,316  8,398,976 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที5คาดวา่จะเกิดขึ'น (กลบัรายการ) (886,987)  (1,780,237)  (909,796)  (2,078,796) 
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20. ส่วนตํ4ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั 

ส่วนตํKากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 

ส่วนตํ5ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (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. การจดัการความเสี4ยงด้านเงนิทุน 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการเงินทุนเพืKอให้แน่ใจว่ากิจการในกลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินการอย่างต่อเนืKองในขณะทีKสามารถเพิKม

ผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสูงสุดผา่นการบริหารจดัการหนีIและส่วนผูถื้อหุน้ทีKเหมาะสม 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึKงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่

นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีI จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีIจะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. เงนิปันผล 

เมืKอวนัทีK 26 มีนาคม 2564 ทีKประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัมีมติใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวมทัIงสิIน 1,052.49 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2563 เงินปันผลนีI ไดจ่้ายแลว้ในเดือน

เมษายน 2564 

เมืKอวนัทีK 24 มีนาคม 2563 ทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2562 

ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทัIงสิIน 643.20 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาลนีI ไดจ่้ายแลว้ในเดือน

เมษายน 2563 

ทีKประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

ย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

ชื/อบริษทั วนัที/ประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที/ไม่ม ี  รวม 

  (บาท) บริษทัใหญ่  อาํนาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 29 มี.ค. 2564 2.90 18,487,500  17,762,500  36,250,000 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 29 มี.ค. 2564 6.00 2,999,964  36  3,000,000 

   21,487,464  17,762,536  39,250,000 
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ทีKประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

ชื/อบริษทั วนัที/ประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที/ไม่ม ี  รวม 

  (บาท) บริษทัใหญ่  อาํนาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531,250  16,843,750  34,375,000 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 21 เม.ย. 2563 6.00 2,999,964  36  3,000,000 

   20,531,214  16,843,786  37,375,000 

24. รายการกบักจิการที4เกี4ยวข้องกนั 

รายการกบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนีI  

24.1 เงินลงทุน 

24.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : บาท 

       เงนิลงทุน   

ชื'อบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

  ความสัมพนัธ์  เงนิลงทุน      

    ร้อยละ      

บริษัทร่วม          

บริษทั เซ็นทราปิค          

 (ประเทศไทย) จาํกดั  บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000  136,977,953  - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

       เงนิลงทุน   

ชื'อบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

  ความสัมพนัธ์  เงนิลงทุน      

    ร้อยละ      

บริษัทร่วม          

บริษทั เซ็นทราปิค          

 (ประเทศไทย) จาํกดั  บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000  136,807,196  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 170,757  238,463 
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24.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

หน่วย : พนับาท 

ชื'อบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนร้อยละ  วธีิราคาทุน 

  ความสัมพนัธ์   (โดยทางตรงและทางอ้อม)     

   2564 2563 2564 2563  2564  2563 

บริษัทย่อย           

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี บริษทัยอ่ย 125,000 125,000 51.00 51.00  63,750  63,750 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย          

 เคมีการเกษตร บริษทัยอ่ย 50,000 50,000 99.99 99.99  49,999  49,999 

TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย          

 ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ บริษทัยอ่ย 439,106 439,106 99.99 99.99  439,106  439,106 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        552,855  552,855 

หกั ค่าเผื*อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย       (169,000)  - 

        383,855  552,855 

24.2 รายการระหวา่งกิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั 

24.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชื/อบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี<การค้า         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  272,548,558  102,503,631 

บริษทั พรสวรรคเ์คมีคอล จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  4,036,840  -  4,036,840 

บริษทั ธนเทพเทวา จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  6,456,660  -  6,456,660 

  -  10,493,500  272,548,558  112,997,131 

         

ลูกหนี<อื/น         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  957,279  910,190 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  70,933  53,980 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  536,356  622,761 

  -  -  1,564,568  1,586,931 

         

เจ้าหนี<การค้า         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชั/น ผูถื้อหุน้ใหญ่ 5,135,837  4,306,281  -  - 

         

รายได้จากการขายตั<งพกั         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  21,005,931  - 

*  เมืMอวนัทีM  24 กรกฎาคม 2563 ทีMประชุมผูถื้อหุ้นสามัญมีมติแต่งตัP งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึM งมีผลให้บริษัทดังกล่าวมีความเกีMยวข้องกัน 

โดยมีกรรมการร่วมกนั ภายหลงัในปี 2564 บริษทัดงักล่าวมีการเปลีMยนแปลงกรรมการ ทาํให้กลุ่มบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั ยกเวน้ บริษทั 

พรสวรรคเ์คมีคอล จาํกดั ไม่ไดมี้การเปลีMยนแปลงกรรมการ 
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24.2.2 รายการคา้กบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชื/อบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายและการให้บริการ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  366,441,063  130,913,476 

บริษทั ธนเทพทอง จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  14,825,425  -  14,825,425 

บริษทั ธนเทพธนูทอง จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  9,069,075  -  9,069,075 

บริษทั ธนเทพสารดินไทย จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  12,950,960  -  12,950,960 

บริษทั ธนเทพเทวา จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  16,601,947  -  16,601,947 

บริษทั ธนเทพธนัวา จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  16,049,248  -  16,049,248 

บริษทั พรสวรรคเ์คมีคอล จาํกดั* บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  9,341,815  -  9,341,815 

  -  78,838,470  366,441,063  209,751,946 

         

รายได้อื/น         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  15,487,939  15,393,708 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  54,462  39,014 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  3,799,331  3,713,313 

  -  -  19,341,732  19,146,035 

รายได้เงนิปันผล         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  18,487,500  17,531,250 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,999,964  2,999,964 

  -  -  21,487,464  20,531,214 

         

ค่าซื<อ         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชั/น ผูถื้อหุน้ใหญ่ 11,775,710  8,295,642  -  - 

         

ค่าใช้จ่ายอื/น         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชั/น          

จาํกดั (มหาชน)** บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั -  1,197,500  -  1,067,500 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 39,262,505  38,592,372  38,644,505  38,070,372 

* เมืMอวนัทีM  24 กรกฎาคม 2563 ทีMประชุมผูถื้อหุ้นสามัญมีมติแต่งตัP งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึM งมีผลให้บริษัทดังกล่าวมีความเกีMยวข้องกัน 

โดยมีกรรมการร่วมกนั ภายหลงัในปี 2564 บริษทัดงักล่าวมีการเปลีMยนแปลงกรรมการ ทาํให้กลุ่มบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั ยกเวน้ บริษทั 

พรสวรรคเ์คมีคอล จาํกดั ไม่ไดมี้การเปลีMยนแปลงกรรมการ 

** เมืMอวนัทีM 24 กรกฎาคม 2563 ทีMประชุมผูถื้อหุน้สามญัมีมติแต่งตัPงกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึM งมีผลใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่มีความเกีMยวขอ้งกนั 

การซืIอและการขายกบับริษทัทีKเกีKยวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยและ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัKน ราคาและเงืKอนไขเป็นไปตามทีK

ตกลงกนัระหวา่งผูซื้Iอกบัผูข้ายโดยอิงตามราคาตลาด 
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25. สัญญาที4สําคญั 

สญัญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึK งในประเทศญีKปุ่น โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม

ประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้1 ปี และต่ออายโุดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกว่า

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึKงจะแสดงเจตนาทีKจะไม่ต่อสัญญา ทัIงนีI จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ย

สามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา 

26. ภาระผูกพนัและหนี@สินที4อาจเกดิขึ@น 

26.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเกีKยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจาํนวนเงิน 151.26 ลา้น

บาท และ 36.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

26.2 ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสัIนและสญัญาเช่าสินทรัพยที์K

มีมูลค่าตํKาในงบการเงินรวมจาํนวน 18.40 ลา้นบาท และ 15.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะสัIนและสัญญาเช่าสินทรัพยที์Kมี

มูลค่าตํKาในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 11.30 ลา้นบาท และ 7.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

26.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเชืKอจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

และเงินกูย้ืมระยะสัIน รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และหนงัสือคํIา

ประกนั 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 วงเงินสินเชืKอคงเหลือทีKยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกลุเงนิ 2564  2563  2564  2563 

วงเงินสินเชืEอ* บาท 11,381.02  11,636.66  11,213.45  11,454.58 

 ดอลลาร์สหรัฐ 37.00  37.50  30.00  30.00 

สญัญาซืKอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 4,192.98  2,770.13  4,179.48  2,753.01 

 ดอลลาร์สหรัฐ 146.96  167.91  140.76  161.56 

หนงัสือคํKาประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 วงเงินสินเชืKอของบริษทัและบริษทัย่อยมีการคํI าประกนัโดยการจด

จาํนองทีKดิน ส่วนปรับปรุงทีKดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

*  บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถทาํสญัญาซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเชื5อสาํหรับเลตเตอร์

ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั'น  
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26.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํIาประกนั ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนีI  

 หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

หนงัสือคํ'าประกนัไฟฟ้า 8,830,500  8,830,500  8,655,500  8,655,500 

26.5 ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํI าประกนัเงินกูย้ืมระยะสัIนและวงเงิน

สินเชืKอของบริษทัยอ่ยแห่งหนึK งเป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 403.11 ลา้นบาท และ 

362.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเป็นผูค้ ํIาประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหนึKง เพืKอ

จดัซืIอวตัถุดิบและปุ๋ยเชิงเดีKยวเป็นจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 4.37 ลา้นบาท) และ

จาํนวนเงิน 0.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 14.70 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

26.6 ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงิน 1.69 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 56.65 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 1.80 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 54.31 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 3.52 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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27. ข้อมูลเกี4ยวกบัการดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั

ในการนาํเขา้ ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม บริการใหเ้ช่าและอืKนๆ  

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้มูลเกีKยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยแยกตามส่วนงานทางธุรกิจได ้

ดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ที>ใช้ 

 เวลาหนึ>ง  ช่วงเวลา  รายได้อื>น  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  12,008,377,215  -  12,008,377,215     

- รายไดอื้Eน 104,611,504  54,903,327  159,514,831     

 12,112,988,719  54,903,327  12,167,892,046  1,934,673,630  12,889,018,315 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  126,267,557  126,267,557     

- รายไดอื้Eน 1,344,185  879,902  2,224,087     

 1,344,185  127,147,459  128,491,644  62,046,222  245,762,564 

ส่วนงานอืEนๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  311,499,528  7,521,790  319,021,318     

- รายไดอื้Eนๆ 3,052,220  88,563  3,140,783     

 314,551,748  7,610,353  322,162,101  17,298,465  298,633,309 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (407,100,533)     

รวมรายได ้     12,211,445,258     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       2,014,018,317   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (410,953,651)   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี       1,603,064,666   

         13,433,414,188 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (623,582,046) 

สินทรัพยร์วม         12,809,832,142 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีEไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (24,062,939)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลีEยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         12,592,443   

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่          

ของผลประโยชนพ์นกังาน          

ทีEกาํหนดไวสุ้ทธิ       3,453,081   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีEเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

1,595,047,251 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2564         12,809,832,142 
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สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2563 ขอ้มูลเกีKยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยแยกตามส่วนงานทางธุรกิจได ้

ดงัต่อไปนีI  

หน่วย : บาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ที>ใช้ 

 เวลาหนึ>ง  ช่วงเวลา  รายได้อื>น  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  9,226,443,365  -  9,226,443,365     

- รายไดอื้Eน 71,100,966  71,699,539  142,800,505     

 9,297,544,331  71,699,539  9,369,243,870  1,818,787,796  12,288,067,903 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  113,881,836  113,881,836     

- รายไดอื้Eน 2,575,390  1,695,201  4,270,591     

 2,575,390  115,577,037  118,152,427  46,350,496  243,327,429 

ส่วนงานอืEนๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  217,634,316  7,255,862  224,890,178     

- รายไดอื้Eนๆ 698,724  87,114  785,838     

 218,333,040  7,342,976  225,676,016  5,152,601  267,524,595 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (170,417,982)     

รวมรายได ้     9,542,654,331     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,870,290,893   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (379,908,900)   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี       1,490,381,993   

         12,798,919,927 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (651,688,802) 

สินทรัพยร์วม         12,147,231,125 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีEไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (18,467,337)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลีEยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         344,625   

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่          

ของผลประโยชนพ์นกังาน          

ทีEกาํหนดไวสุ้ทธิ       2,132,340   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีEเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

1,474,391,621 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563         12,147,231,125 

สาํหรับปีสิIนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีKมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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28. การเปิดเผยข้อมูลเกี4ยวกบัเครื4องมือทางการเงนิ 

28.1 ความเสีKยงเกีKยวกบัสินเชืKอ 

ความเสีKยงเกีKยวกบัสินเชืKอ หมายถึง ความเสีKยงจากการทีKคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา ซึK งก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีKแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหกัค่าเผืKอผลขาดทุนดา้นเครดิตที5คาดวา่จะเกิดขึ'นถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสีKยงทีKเกีKยวกบั

สินเชืKอของบริษทัและบริษทัยอ่ย ความเสีKยงเกีKยวกบัการกระจุกตวัของสินเชืKอซึK งเกิดขึIนจากลูกหนีIการคา้ มีไม่มาก

เนืKองจากมีลูกหนีI ส่วนใหญ่กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย 

28.2 ความเสีKยงเกีKยวกบัอตัราดอกเบีIย 

ความเสีKยงเกีKยวกบัอตัราดอกเบีIยเกิดจากการทีKอตัราดอกเบีIยจะเปลีKยนแปลง ซึK งก่อใหเ้กิดผลเสียหาย แก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีทีKอตัราดอกเบีIยสูงขึIนอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั

และบริษทัยอ่ย เนืKองจากบริษทัยอ่ยแห่งหนึKงมีเงินกูย้มืในจาํนวนทีKมีสาระสาํคญั 

28.3 มูลค่ายติุธรรมของเครืKองมือทางการเงิน 

งบการเงนิรวม 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564 ลาํดบัชั;นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,504,540 4,504,540 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี'การคา้ 314,952 314,952 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 3,588,584 3,588,584 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,429 3,429 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินทางการเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั'น    

จากสถาบนัการเงิน 198,221 198,221 ลาํดบั 3 
    

เจา้หนี'การคา้ 418,883 418,883 ลาํดบั 3 
    

หนี' สินตราสารอนุพนัธ์ 11,200 11,200 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินภายใตส้ญัญาเช่า    

(รวมส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี) 49,390 49,390 ลาํดบั 3 
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หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563 ลาํดบัชั;นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,902,744 2,902,744 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี'การคา้ 573,177 573,177 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 4,496,294 4,496,294 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,061 1,061 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินทางการเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั'น    

จากสถาบนัการเงิน 162,262 162,262 ลาํดบั 3 
    

เจา้หนี'การคา้ 198,053 198,053 ลาํดบั 3 
    

หนี' สินตราสารอนุพนัธ์ 1,415 1,415 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินภายใตส้ญัญาเช่า    

(รวมส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี) 64,791 64,791 ลาํดบั 3 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564 ลาํดบัชั;นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,064,826 4,064,826 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี'การคา้ 515,542 515,542 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 3,448,000 3,448,000 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,133 3,133 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินทางการเงิน    

เจา้หนี'การคา้ 390,786 390,786 ลาํดบั 3 
    

หนี' สินตราสารอนุพนัธ์ 11,137 11,137 ลาํดบั 2 

หนี' สินภายใตส้ญัญาเช่า    

(รวมส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี) 46,301 46,301 ลาํดบั 3 
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หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563 ลาํดบัชั;นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,716,668 2,716,668 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี'การคา้ 599,377 599,377 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 4,350,000 4,350,000 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,061 1,061 ลาํดบั 2 
    

หนี' สินทางการเงิน    

เจา้หนี'การคา้ 169,547 169,547 ลาํดบั 3 
    

หนี' สินภายใตส้ญัญาเช่า    

(รวมส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี) 62,355 62,355 ลาํดบั 3 

28.4 ความเสีKยงจากอตัราแลกเปลีKยน 

สญัญาซืIอเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เพืKอป้องกนัความเสีKยงของสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKเป็นเงินตราต่างประเทศ

ในบางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาซืI อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากับธนาคารโดย

รายละเอียดตามสญัญาดงักล่าว มีดงัต่อไปนีI  

 

สัญญาซื<อเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดบัชั<น เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถวัเฉลี/ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที/เหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุตธิรรม ประเมนิมูลค่า 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 12,018,042 33.1356 56 - 300 (1,590,571) 
ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสดคิด

ลด* 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,489,569 33.2734 48 - 167 232,748 

 

สัญญาซื<อเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดบัชั<น เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถวัเฉลี/ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที/เหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุตธิรรม ประเมนิมูลค่า 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,691,090 30.7422 20 - 349 (3,339,300) 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสดคิด

ลด* 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,243,047 31.1735 37 - 180 (1,415,027) 
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สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดบัชั<น เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถวัเฉลี/ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที/เหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุตธิรรม ประเมนิมูลค่า 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 10,582,702 32.6698 32 - 358 9,594,590 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสดคิด

ลด* 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,414,808 31.0182 12 - 357 4,400,052 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสดคิด

ลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ทีEสามารถสงัเกตได ้ณ วนัสิKนรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลีEยนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึE งคิดลดดว้ยอตัราทีEสะทอ้นถึง

ความเสีEยงดา้นสินเชืEอของคู่สญัญาต่าง ๆ 

สินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึK งส่วนหนึKง

อยูภ่ายใตส้ญัญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพืKอบริหารความเสีKยงเกีKยวกบัสินทรัพยแ์ละหนีI สินทีKเกิดจาก

การเปลีKยนแปลงของอตัราแลกเปลีKยนเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนีI  

 

 สินทรัพย์เงนิตราต่างประเทศ 
 สกลุเงนิ จาํนวนเงนิ 
ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 9,386,470 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,098,093 
 จ๊าต 10,218,932,530 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,424,043 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,665,368 

 จ๊าต 2,930,210,955 

 

 หนี;สินเงนิตราต่างประเทศ 
 สกลุเงนิ จาํนวนเงนิ 

ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 9,760,994 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,391,299 

 จ๊าต 286,955,540 
   
ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,601,569 
 ยโูร 2,994 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 5,035,985 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมืKอว ันทีK  24 กุมภาพันธ์  2565 ทีKประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปีจาก 

ผลการดาํเนินงานของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินทัIงสิIนประมาณ 994 ลา้นบาท ทัIงนีI การอนุมติั

เสนอใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว จะไดน้าํเสนอต่อทีKประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพืKอพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนีI ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมืKอวนัทีK 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
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