
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 3,895,207 6,091,852 3,583,019 5,999,577

เงินลงทุนชวัคราว 5 460,325 252,242 300,000 100,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 1,160,490 819,628 1,065,640 751,955

สินคา้คงเหลือ 14 3,163,302 1,678,290 3,060,686 1,594,463

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 1,110 530 798 447

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,680,434 8,842,542 8,010,143 8,446,442

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 135,813 135,677 98,000 98,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 - - 552,855 219,084

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 25,410 28,648 25,410 28,648

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,784,419 1,616,115 1,628,216 1,544,057

สิทธิการเช่า 9 87,155 93,344 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 545,901 545,901 545,901 545,901

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 11 37,080 41,028 31,475 35,679

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,165 4,535 4,822 4,527

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,620,943 2,465,248 2,886,679 2,475,896

รวมสินทรัพย์ 11,301,377 11,307,790 10,896,822 10,922,338

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 12 19,889 10,843 -        -        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 1,781,719 886,551 1,708,020     836,237

ส่วนของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 6,155 5,120 3,454 2,569

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 261,995 376,405 256,278 373,320

หนีสินหมุนเวยีนอืน 53,288 26,154 36,740 15,529

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,123,046 1,305,073 2,004,492 1,227,655

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 9,477 9,071 4,191 3,614

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 124,567 126,295 97,306 100,436

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 116,609 116,609 109,180 109,180

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 12,257 14,754 11,584 10,745

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 262,910 266,729 222,261 223,975

รวมหนีสิน 2,385,956 1,571,802 2,226,753 1,451,630

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 584,716,118 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 3 บาท 1,754,148 1,754,148 1,754,148 1,754,148

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 3 บาท 

ชาํระครบแลว้ 1,754,142 1,754,142 1,754,142 1,754,142

ส่วนตาํกวา่มูลคา่หุน้สามญั 19 (43,570) (43,570) (43,570) (43,570)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 175,415 175,415 175,415 175,415

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,965,697 7,764,283 6,784,082 7,584,721

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,978) 1,328 -           -            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 8,833,706 9,651,598 8,670,069 9,470,708

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 81,715 84,390 -           -            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,915,421 9,735,988 8,670,069 9,470,708

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,301,377 11,307,790 10,896,822 10,922,338

-                -                -               -                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 3,965,249 3,844,890 3,834,294 3,742,142

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,583 29,108 -           -           

ตน้ทุนขาย (2,913,154) (2,911,524) (2,811,108) (2,829,816)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (11,417) (13,759) -           -           

กําไรขันต้น 1,069,261 948,715 1,023,186 912,326

รายไดอื้น 17 24,818 24,833 40,665 38,006

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,094,079 973,548 1,063,851 950,332

ค่าใชจ่้ายในการขาย (65,694) (95,230) (58,396) (88,372)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (69,125) (72,389) (54,953) (61,156)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.1 (10,828) (8,977) (10,510) (8,659)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (792) (2,283) (449) (1,899)

รวมคา่ใชจ่้าย (146,439) (178,879) (124,308) (160,086)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 947,640 794,669 939,543 790,246

ตน้ทุนทางการเงิน (935) (1,944) (512) (1,422)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 62 73                -           -           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 946,767 792,798 939,031 788,824

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (188,934) (157,654) (183,834)      (155,659)

กําไรสําหรับงวด 757,833 635,144 755,197 633,165

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กําไรเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (5,521)          -           -           -           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 752,312       635,144       755,197       633,165       

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 753,774       632,406       755,197       633,165       

4,059 2,738           -           -           

757,833       635,144       755,197       633,165       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 748,253       632,406       755,197       633,165       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,059           2,738           -           -           

752,312       635,144       755,197       633,165       

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 1.29             1.08             1.29             1.08             

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก พนัหุ้น 584,714 584,714 584,714 584,714

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 5,944,276 5,418,837 5,727,998 5,270,765

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 57,783 58,448 -           -               

ตน้ทุนขาย (4,400,623) (4,255,855) (4,230,887) (4,136,961)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (24,268) (27,889) -           -               

กําไรขันต้น 1,577,168 1,193,541 1,497,111 1,133,804

รายไดอื้น 17 65,721 41,531 82,397 56,754

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,642,889 1,235,072 1,579,508 1,190,558

ค่าใชจ่้ายในการขาย (109,535) (143,627) (94,454) (129,432)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (140,013) (131,690) (112,120) (110,127)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.1 (20,896) (18,738) (20,560) (18,402)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (21,711) (3,490) (19,517) (2,507)

รวมคา่ใชจ่้าย (292,155) (297,545) (246,651) (260,468)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,350,734 937,527 1,332,857 930,090

ตน้ทุนทางการเงิน (1,719) (3,577) (875) (2,625)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 136 147              -           -               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,349,151 934,097 1,331,982 927,465

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (268,914) (187,041) (261,536)      (183,457)

กําไรสําหรับงวด 1,080,237 747,056 1,070,446 744,008

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กําไรเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (19,306)           -         -         -             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,060,931       747,056       1,070,446    744,008           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,072,499       741,202       1,070,446    744,008           

7,738 5,854           -         -             

1,080,237       747,056       1,070,446    744,008           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,053,193       741,202       1,070,446    744,008           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,738              5,854           -         -             

1,060,931       747,056       1,070,446    744,008           

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 1.83                1.27             1.83             1.27                 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก พนัหุ้น 584,714 584,714 584,714 584,714

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ทุนสํารอง

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2559 1,754,142 (43,570) 175,415 6,335,766 -             8,221,753 84,252 8,306,005

จ่ายเงินปันผล 20 -          -        -         (877,071) -             (877,071) -          (877,071)

จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -          -        -         -           -             -           (10,413) (10,413)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -        -         741,202 -             741,202 5,854 747,056

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 1,754,142 (43,570) 175,415 6,199,897 -             8,085,884 79,693 8,165,577

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2560 1,754,142 (43,570) 175,415 7,764,283 1,328                 9,651,598 84,390 9,735,988

จ่ายเงินปันผล 20 -          -        -         (1,871,085) -             (1,871,085) -       (1,871,085)

จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -          -        -         -           -             -           (10,413) (10,413)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -        -         1,072,499 (19,306)              1,053,193 7,738 1,060,931

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 1,754,142 (43,570) 175,415 6,965,697 (17,978)              8,833,706 81,715 8,915,421

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอํานาจ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

บริษทัใหญ่ ควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีออก  ส่วนตาํกว่า กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย

จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่างของอัตราแลกเปลยีน



หมายเหตุ ทุนทีออก

และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2559 1,754,142 (43,570) 175,415 6,167,653 8,053,640

จ่ายเงินปันผล 20 -       -       -             (877,071) (877,071)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -       -       -             744,008 744,008

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 1,754,142 (43,570) 175,415 6,034,590 7,920,577

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2560 1,754,142 (43,570) 175,415 7,584,721 9,470,708

จ่ายเงินปันผล 20 -       -       -             (1,871,085) (1,871,085)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -       -       -             1,070,446       1,070,446  

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 1,754,142 (43,570) 175,415 6,784,082 8,670,069

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตํากว่า กําไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นยังไม่ได้จัดสรร



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,349,151 934,097 1,331,982 927,465

ปรับปรุงดว้ย

หนีสงสยัจะสูญ 2,738 9,049 2,861 9,082

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ 259 1,294 259 1,294

ค่าเสือมราคา 76,416 73,850 70,606 68,027

ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 946              -         -         -         

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (20,368) -         (20,368) -         

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,461) (1,453) (652) (1,181)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -         2 -         2

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,073 6,385 4,671 4,888

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (136) (147) -         -         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขนึจริง 25,648 19,460 24,444 18,448

รายไดเ้งินปันผลรับ -         -         (15,837) (10,837)

ดอกเบียรับ (31,450) (27,586) (30,237) (26,086)

ดอกเบียจา่ย 600 762 182 262

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

และหนีสินดาํเนินงาน 1,407,416 1,015,713 1,367,911 991,364

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนเพมิขนึ (350,214) (879,856) (323,773) (863,647)

สินคา้คงเหลือเพมิขนึ (1,485,271) (627,902) (1,466,482) (589,484)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนืเพมิขนึ (580) (1,121) (351) (1,028)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเพมิขนึ (630) (190) (295) (190)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพมิขนึ 884,075 1,024,395 875,120 995,985

หนีสินหมุนเวยีนอืนเพมิขนึ (ลดลง) (2,551) 2,781 (6,840) 1,399

เงินสดจา่ยภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (7,801) (18,180) (7,801) (17,972)

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนเพมิขนึ  (ลดลง) (2,497) 2,273 839 1,900

เงินสดจา่ยเพอืการดาํเนินงาน 441,947 517,913 438,328 518,327

จ่ายภาษีเงินได้ (379,376) (180,373) (374,374) (175,067)

เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 62,571 337,540 63,954 343,260

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขนึ) ลดลง (208,083) 14,105 (200,000)      -           

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -         -         (333,771) -           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 23,606         -         23,606          -         

เงินสดจา่ยเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (225,274) (184,662) (151,682) (181,286)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,880           2,205 2,066 1,923

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -           -         15,837 10,837

รับดอกเบีย 36,829         33,304 36,229 31,429

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (369,042) (135,048) (607,715) (137,097)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9,352 13,113 -           -           

เงินสดจา่ยชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,481) (2,699) (1,646) (1,180)

เงินปันผลจ่าย (1,870,969) (877,071) (1,870,969) (877,071)

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (10,413)        (10,413)        -           -           

จ่ายดอกเบีย (600)             (762)             (182)             (262)             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,876,111) (877,832) (1,872,797) (878,513)

ผลแตกต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (14,063) -           -           -           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,196,645) (675,340) (2,416,558) (672,350)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 6,091,852 4,661,749 5,999,577 4,578,355

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 4.2 3,895,207 3,986,409 3,583,019 3,906,005

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้และ
ผูจ้  าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้น
ร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53 

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

อาคารเมโทร ชั้น 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่า
ถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 
581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทั
ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสารเคมีและบริการผสมสารเคมี 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัท
ประกอบธุรกิจผลิต น าเขา้และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบยอ่ และเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึง
น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดับญัชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ
และการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร 
ได้พิจารณา อยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.8 งบการเงินระหวา่งกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2559 
 สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ  สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั 51.00  51.00  51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 99.99  99.99  99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99  -  99.99 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษา
ท่ีแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดมีดงัต่อไปน้ี 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,771  55,437  9,768  55,435 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 246,139  153,104  156,179  148,229 
หกั ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        

สญัญาเช่าการเงิน (4,922)  (2,045)  (3,108)  (546) 
หกั เงินสดจ่าย (225,274)  (184,662)  (151,682)  (181,286) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 25,714  21,834  11,157  21,832 

        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,191  14,955  6,183  7,916 

บวก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        
สญัญาเช่าการเงิน 4,922  2,045  3,108  546 

หกั เงินสดจ่าย (3,481)  (2,699)  (1,646)  (1,180) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 15,632  14,301  7,645  7,282 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินสดในมือ 892  734  565  435 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 3,259,377  2,475,585  3,082,452  2,383,939 
เช็คในมือ -  15,531  -  15,201 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.15 - 1.45 ต่อปี) 634,938  3,600,002  500,002  3,600,002 

 3,895,207  6,091,852  3,583,019  5,999,577 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 วันครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559 2560  2559 2560  2559 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.38  0.87 - 1.50 460,325  252,242 

       
 วันครบก ำหนดช ำระ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559 2560  2559 2560  2559 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1.38  1.40 300,000      100,000 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
6.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหน้ีการคา้ 1,118,390  736,896  1,025,912  672,806 
ลูกหน้ีอ่ืน 14,818  31,362  15,677  32,212 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,560  42,047  18,713  38,200 
รายไดค้า้งรับ 2,730  8,093  1,683  7,660 
เงินทดรองจ่าย 3,992  1,230  3,655  1,077 
 1,160,490  819,628  1,065,640  751,955 

6.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
จ านวนรายของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 595  476  226  183 
        บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 1,084,271  688,384  995,633  625,761 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 44,843  55,302  41,276  54,652 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  605  -  - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  2,892  -  2,815 
มากกวา่ 12 เดือน 29,551  27,310  28,788  26,502 

 1,158,665  774,493  1,065,697  709,730 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนด 273  212  -  - 

 273  212  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 1,158,938  774,705  1,065,697  709,730 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,548)  (37,809)  (39,785)  (36,924) 
ลูกหน้ีการคา้ 1,118,390  736,896  1,025,912  672,806 
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7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็นที่ดิน
และอาคารซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 25.41 ลา้นบาท 
และ 28.65 ลา้นบาท ตามล าดบั 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ  
   เฉพำะกจิกำร 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,616,115  1,544,057 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด 246,139  156,179 
หกั ลดลงระหวา่งงวด  (1,419)  (1,414) 
 ค่าเส่ือมส าหรับงวด  (76,416)  (70,606) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 1,784,419 1,628,516 1,628,216 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์         
ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,338,600  2,356,158  2,104,812  2,117,979 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้น าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ               
ส่วนปรับปรุงอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 542.54 ลา้นบาท และ 549.38 ลา้นบาท ตามล าดบั     
(ดูหมายเหตุขอ้ 22.3) จ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าที่ดิน อาคาร และ
ส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 26.17 ล้านบาท และ 
27.69 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 12 และ 22.3) เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

9. สิทธิกำรเช่ำ 
ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทแห่งหน่ึงใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงสิทธิการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่า 2.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าวหมดอายุ
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2607  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสิทธิการเช่าท่ีดินมีจ านวน 
87.16 ลา้นบาท และ 93.34 ลา้นบาท ตามล าดบั 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อประเมิน
มูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบั
การบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ค านวณโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงแสดงมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 
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11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือภาษีเงินไดน้ั้น
สามารถน ามาหักกลบกนัได้ตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,080  41,028  31,475  35,679 

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

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 

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

 1 มกรำคม    30 มถุินำยน 
 2560    2560 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,562  548  8,110 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172  52  224 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,915  (5,763)  3,152 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 680  -  680 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23,699  1,215  24,914 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,028  (3,948)  37,080 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    30 มถุินำยน 
 2559    2559 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,087  1,810  8,897 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 183  231  414 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,635  (7,895)  740 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,961  -  4,961 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,391  (271)  26,120 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,257  (6,125)  41,132 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

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

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 

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

 1 มกรำคม    30 มถุินำยน 
 2560    2560 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,385  572  7,957 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172  52  224 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,915  (5,763)  3,152 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680  -  680 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,527  935  19,462 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,679  (4,204)  31,475 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม    30 มถุินำยน 
 2559    2559 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,901  1,816  8,717 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 183  231  414 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,635  (7,895)  740 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,961  -  4,961 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,990  (529)  20,461 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,670  (6,377)  35,293 

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 264,966  180,916  257,332  177,080 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 3,948  6,125  4,204  6,377 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 268,914  187,041  261,536  183,457 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สามารถกระทบยอด
กบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,349,151  934,097  1,331,982  927,465 

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 269,830  186,819  266,396  185,493 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (916)  222  (4,860)  (2,036) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 268,914  187,041  261,536  183,457 
         อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 19.93  20.02  19.64  19.78 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20  
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19,889  10,843  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) 
และมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8)  

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้ 1,073,183  371,544  1,031,684  351,371 
เจา้หน้ีอ่ืน 92,554  59,478  91,855  58,564 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,967  -  1,967  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 123,229  237,222  91,728  207,995 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 74,048  80,740  74,048  80,740 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 416,738  137,567  416,738  137,567 
 1,781,719  886,551  1,708,020  836,237 
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14. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายได้จากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ 
ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน
ค่าปุ๋ยตามตัว๋ โดยบริษทัไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยส าหรับตัว๋ปุ๋ยน้ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจ านวน
เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดรั้บช าระเงินได ้
แต่บริษทัไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว 

ทั้งน้ีสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีภาระผูกพนัจ านวนรวม 
490.79 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตั้งพกั 416.74 ลา้นบาท และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
74.05 ลา้นบาท) และ 218.31 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตั้งพกั 137.57 ลา้นบาท และ
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 80.74 ลา้นบาท) ตามล าดบั ส าหรับที่จะตอ้งน าส่งสินคา้ให้ลูกคา้ที่เกิดจาก
การออกตัว๋ปุ๋ยแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

สินคา้คงเหลือตามราคาทุน 3,164,421  1,679,150  3,061,805  1,595,323 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,119)  (860)  (1,119)  (860) 
 3,163,302  1,678,290  3,060,686  1,594,463 
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15. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิรวม 

หน่วย : พนับำท 
 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ไม่เกินหน่ึงปี 6,825  5,747  6,155  5,120 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 9,997  9,600  9,477  9,071 
 16,822  15,347  15,632  14,191 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,190)  (1,156)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 15,632  14,191  15,632  14,191 

หน่วย : พนับำท 
     ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
     2560  2559 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  6,155  5,120 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  9,477  9,071 

  15,632  14,191 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ไม่เกินหน่ึงปี 3,768  2,839  3,454  2,569 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 4,392  3,772  4,191  3,614 
 8,160  6,611  7,645  6,183 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (515)  (428)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 7,645  6,183  7,645  6,183 
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หน่วย : พนับำท 
     ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
     2560  2559 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,454  2,569 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  4,191  3,614 

  7,645  6,183 

16. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอายุตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
หลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุดงักล่าวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มี
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,580  4,571  3,542  3,510 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,493  1,814  1,129  1,378 
รวม 6,073  6,385  4,671  4,888 

การเปล่ียนแปลงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 126,295  142,398  100,436  115,391 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,580  4,571  3,542  3,510 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,493  1,814  1,129  1,378 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย (7,801)  (18,180)  (7,801)  (17,972) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 124,567  130,603  97,306  102,307 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพนั
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.82  2.82 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 5  0 - 5 
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5  5 

17. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ส าหรับงวดสามเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ดอกเบ้ียรับ 16,565  14,705  15,920  13,921 
ค่าเช่ารับ 1,510  1,557  4,699  5,911 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,071  1,008  652  783 
เงินปันผลรับ -  -  15,837  10,838 
อ่ืนๆ 4,672  7,563  3,557  6,553 

 24,818  24,833  40,665  38,006 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ดอกเบ้ียรับ 31,450  27,586  30,237  26,086 
ค่าเช่ารับ 2,857  2,792  9,254  9,693 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20,368  -  20,368  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,461  1,453  652  1,181 
เงินปันผลรับ -  -  15,837  10,837 
อ่ืนๆ 8,585  9,700  6,049  8,957 

 65,721  41,531  82,397  56,754 
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18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 เกิดจากค่าใช้จ่าย
ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

        
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (463,173)  (205,875)  (451,196)  (197,423) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 149,620  107,372  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 4,236,904  3,985,008  4,224,154  3,978,957 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 236,717  225,212  206,027  193,595 
ค่าเส่ือมราคา 76,416  73,850  70,606  68,027 
ค่าตดัจ าหน่าย - สิทธิการเช่า 946  -  -  - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  259  1,294  259  1,294 
หน้ีสงสยัจะสูญ  2,738  9,049  2,861  9,082 

19. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570) 

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

20. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,871.08 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของ
ปี 2559 ในส่วนที่ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลน้ี
ไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2560  
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เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของปี 2558 
ในส่วนท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลน้ีได้จ่ายแล้ว 
ในเดือนเมษายน 2559 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 ให้แก่
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม บำทต่อหุ้น เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี  รวม 
   บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 11 เม.ย. 2560 1.70 10,837  10,413  21,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 26 เม.ย. 2560 10.00 5,000  -  5,000 
   15,837  10,413  26,250 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดม้ีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 ให้แก่
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม บำทต่อหุ้น เงนิปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี  รวม 
   บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 7 เม.ย. 2559 1.70 10,837  10,413  21,250 

21. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
21.1 เงินลงทุน 

21.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน   

   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า 200,000 49.00 98,000  135,813  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน   
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า 200,000 49.00 98,000  135,677  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระส าคญั 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน              
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 136  147 

21.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560 2559 2560 2559 2560  2559 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริการบรรจุและ        

 ผสมเคมีเกษตร 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ ย 439,106 105,335 99.99 99.99 439,106  105,335 

      552,855  219,084 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ TCCC Myanmar Limited โดยมีทุน 
จดทะเบียนจ านวนทั้งส้ิน 12.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ  

21.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21.2.1 รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 2,164  1,506  -  - 

         
รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,478  4,655 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  26  19 
  -  -  3,504  4,674 
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หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
รำยได้เงนิปันผล         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  10,837  10,837 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  5,000  - 
  -  -  15,837  10,837 

         
ค่ำซ้ือ          
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  351  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 608  590  557  540 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผลประโยชนร์ะยะสั้น กรรมการ 10,828  8,977  10,510  8,659 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 4,144  2,970  -  - 

         
รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,937  7,490 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  46  33 
  -  -  6,983  7,523 

         
รำยได้เงนิปันผล         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  10,837  10,837 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  5,000  - 
  -  -  15,837  10,837 

         
ค่ำซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,641  2,397  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  3 
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่          
จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,215  1,180  1,113  1,078 

  1,215  1,180  1,113  1,081 
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หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผลประโยชนร์ะยะสั้น กรรมการ 20,896  18,738  20,560  18,402 

21.2.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย  
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มถุินำยน 

2560 
 31 ธันวำคม 

2559 
 30 มถุินำยน 

2560 
 31 ธันวำคม 

2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 273  212  -  - 

         
ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  815  777 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  50  87 

  -  -  865  864 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,245  8,554  -  - 

         
เจ้ำหนีอ่ื้น         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์          
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217  210  199 192 192 

22. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
22.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จ  านวน 83.78 ลา้นบาท และ 97.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
จ านวน 2.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 72.93 ลา้นบาท) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 
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22.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ช่าอาคารส านกังาน 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังานตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ภายใน 1 ปี 36,025  24,133  34,453  21,659 
1 - 5 ปี 31,895  20,888  31,842  15,462 

รวม 67,920  45,021  66,295  37,121 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเช่า
จากสัญญาเช่าด าเนินงานในงบการเงินรวมจ านวน 21.42 ลา้นบาท และ 16.65 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 19.99 ลา้นบาท และ 16.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

22.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสั้น รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนงัสือค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช ้
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 สกลุเงนิ 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 11,333.96  11,595.29  11,158.33  11,401.16 
 ดอลลาร์สหรัฐ 4.52  22.14  4.52  22.14 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,144.70  2,590.36  2,145.88  2,571.95 
 ดอลลาร์สหรัฐ 136.15  154.81  130.44  148.25 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 วงเงินสินเช่ือของบริษทัและบริษทัยอ่ย
มีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8)  

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

22.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร
ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

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

22.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 4.72 ล้านบาท และ 14.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 510.09 ลา้นบาท) และ 7.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ลา้นยูโร (หรือเทียบเท่า 
289.46 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศไทยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 5.59 
ลา้นบาท) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

23. กำรด ำเนินงำนทีม่ีลกัษณะเป็นฤดูกำล 

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือ การผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ยเคมี รายไดห้ลกัของบริษทัเกิดข้ึนตามฤดูกาลภายใน
รอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดข้ึนมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสามของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายได้
หลกัดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนจริงในไตรมาสนั้นๆ เพื่อเป็นขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม รายได ้ตน้ทุนขายและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ไดน้ ามาแสดงไว้
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขาย 12,694,362  12,074,353  12,297,176  11,772,274 
รายไดจ้ากการให้บริการ 111,971  117,996  -  - 
ตน้ทุนขาย 9,171,350  9,745,030  8,858,509  9,504,360 
ตน้ทุนการให้บริการ 54,380  59,678  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 2,636,813  1,434,357  2,620,578  1,396,765 
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24. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลกัในการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์สียอ้มผา้ เม็ดพลาสติก และสารละลาย และ
บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภายในประเทศ บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณา
ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแยกตามประเภทของธุรกิจ ไดด้งัต่อไปน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 
หน่วย : พนับำท 

 ค่ำขำยและรำยได้อ่ืน  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ในหน่วยงำน 

 สำมเดือน  หกเดือน  สำมเดือน  หกเดือน   
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร  3,834,294  5,727,998       
 - รายไดอ่ื้นๆ 40,665  82,397       

 3,874,959  5,810,395  923,256  1,316,281  10,896,822 
บริการให้เช่า 30,834  60,335  10,354  19,715  211,190 
อ่ืนๆ 132,199  219,870  13,157  13,155  709,271 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (19,280)  (22,684)       

รวมรายได ้ 4,018,712  6,067,916       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     946,767  1,349,151   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (188,934)  (268,914)   

ก าไรส าหรับงวด     757,833  1,080,237   

         11,817,283 
หกั  สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (515,906) 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไรขาดทุน     (4,059)  (7,738)   
เบด็เสร็จรวม          

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน          
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ     (5,521)  (19,306)   
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     748,253  1,053,193   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560         11,301,377 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 
หน่วย : พนับำท 

 ค่ำขำยและรำยได้อ่ืน  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  ในหน่วยงำน 

 สำมเดือน  หกเดือน  สำมเดือน  หกเดือน   
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร  3,742,142  5,270,765       
 - รายไดอ่ื้นๆ 38,006  56,754       

 3,780,148  5,327,519  778,060  916,774  10,064,282 
บริการให้เช่า 29,468  58,847  6,985  14,952  210,900 
อ่ืนๆ 103,937  150,814  7,753  2,371  279,572 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (14,649)  (18,217)       

รวมรายได ้ 3,898,904  5,518,963       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     792,798  934,097   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (157,654)  (187,041)   

ก าไรเบด็เสร็จรวม     635,144  747,056   

         10,554,754 
หกั  สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (77,236) 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในก าไรขาดทุน          

เบด็เสร็จรวม     (2,738)  (5,854)   

ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     632,406  741,202   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559         10,477,518 

25. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
25.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัธนาคารเพื่อป้องกนัความเส่ียงบางส่วนของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 

สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่

ตำมสัญญำ 
ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน) 

บำท 
มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 44,822 34.3791 7 - 446 (14,087) 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

 ยโูร 124 38.4100 62 69 
 เยน 29,990 0.3090 6 - 356 (49) 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,415 34.5312 18 - 189 (1,378) 
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หน่วย : พนั 

สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่

ตำมสัญญำ 
ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน) 

บำท 
มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 16,087 35.4648 48 - 337 7,452 

ล าดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
 ยโูร 57 38.2566 262 32 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 979 35.4354 19 - 115 316 

 

 
 
 

สัญญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดบัช้ัน เทคนิคกำร 

 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำถัวเฉลีย่
ตำมสัญญำ 

ที่เหลือ (วนั) ก ำไร (ขำดทุน) 
บำท 

มูลค่ำยุติธรรม ประเมินมูลค่ำ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,436 34.1680 112 - 171 2,640 ล าดบั 2 ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 6,003 35.4191 63 - 168 (1,553) ล าดบั 2 ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซ่ึงคิดลด
ดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 

25.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใต้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                         
เพื่อบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 7,602 
 จ๊าต 4,510 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 7,629 
 จ๊าต 3,555 
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หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 6,161 
 จ๊าต 2,481 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 361 
 จ๊าต 954 

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 25,404 
 เยน 8,997 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,072 

   
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 7,862 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 658 

26. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 
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