
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 4,435,350      4,679,930    4,326,612       4,476,263       
เงินลงทุนชัว่คราว 5 160,186         973,265       - 800,000          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6.1 1,041,522      794,665       1,057,315       725,020          
สินคา้คงเหลือ 14 3,616,141      2,042,056    3,394,055       1,935,605       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 32,771           588              30,692            516                 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 9,285,970      8,490,504    8,808,674       7,937,404       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 136,099         135,962       98,000            98,000            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 - - 552,855          552,855          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 25,810           25,810         25,810            25,810            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,904,449      1,866,233    1,618,606       1,606,460       
สิทธิการเช่า 9 83,252           82,898         - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 547,633         547,565       545,901          545,901          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 35,726           42,985         31,129            37,733            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,641             6,016           4,002              4,798              

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,738,610      2,707,469    2,876,303       2,871,557       
รวมสินทรัพย์ 12,024,580   11,197,973  11,684,977     10,808,961     

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 12 24,670        9,461          -        -      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 13 2,058,026   898,215      1,985,748     820,827      
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 6,490          7,074          3,540            4,186          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 216,822      218,914      212,934        214,487      
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน
สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 7,987          19,289        6,250            13,286        

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,861        31,607        12,676          15,592        
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 2,338,856   1,184,560   2,221,148     1,068,378   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 6,088          8,570          2,336            3,944          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 116,609      116,609      109,180        109,180      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 111,682      111,679      91,393          92,694        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 20,372        15,845        15,835          15,545        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 254,751      252,703      218,744        221,363      

รวมหน้ีสิน 2,593,607   1,437,263   2,439,892     1,289,741   

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

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

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

ส่วนตํ่ากวา่มูลคา่หุน้สามญั 19 (43,570)       (43,570)       (43,570)        (43,570)       

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,490,520   7,820,018   7,359,098     7,633,233   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (30,534)       (33,766)       -           -          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,345,973   9,672,239   9,245,085     9,519,220   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 85,000        88,471        -           -          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,430,973   9,760,710   9,245,085     9,519,220   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,024,580   11,197,973   11,684,977   10,808,961   

-              -              -               -              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 3,877,544  3,965,249  3,853,769    3,834,294   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 29,544       28,583       -           -          
ตน้ทุนขาย (2,921,450) (2,913,154) (2,910,318)   (2,811,108)  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (10,977)      (11,417)      -           -          
กําไรขั้นต้น 974,661     1,069,261  943,451       1,023,186   
รายไดอ่ื้น 17 59,062       24,818       60,313         40,665        
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,033,723  1,094,079  1,003,764    1,063,851   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,763)      (65,694)      (70,261)        (58,396)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (78,821)      (69,125)      (55,978)        (54,953)       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (9,116)        (10,828)      (9,098)          (10,510)       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -         (792)           -           (449)            
รวมค่าใชจ่้าย (173,700)    (146,439)    (135,337)      (124,308)     
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 860,023     947,640     868,427       939,543      
ตน้ทุนทางการเงิน (519)           (935)           (168)             (512)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 72               62                -           -          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 859,576     946,767     868,259       939,031      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (176,847)    (188,934)    (172,829)      (183,834)     
กําไรสําหรับงวด 682,729     757,833     695,430       755,197      

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 20,689       (5,521)        -           -          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 703,418     752,312     695,430       755,197      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 677,539     753,774     -           -          

5,190         4,059         -           -          
682,729     757,833     -           -          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 698,228     748,253     -           -          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,190         4,059         -           -          

703,418     752,312     -           -          

กําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.16            1.29            1.19              1.29            
จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก พนัหุ้น 584,714     584,714     584,714       584,714      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 5,511,767  5,944,276  5,416,823    5,727,998   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 59,023       57,783       -           -          
ตน้ทุนขาย (4,214,873) (4,400,623) (4,146,635)   (4,230,887)  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (21,946)      (24,268)      -           -          
กําไรขั้นต้น 1,333,971  1,577,168  1,270,188    1,497,111   
รายไดอ่ื้น 17 70,721       65,721       93,369         82,397        
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,404,692  1,642,889  1,363,557    1,579,508   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (141,337)    (109,535)    (118,088)      (94,454)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (168,616)    (140,013)    (112,051)      (112,120)     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (17,773)      (20,896)      (17,437)        (20,560)       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -         (21,711)      -           (19,517)       
รวมค่าใชจ่้าย (327,726)    (292,155)    (247,576)      (246,651)     
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,076,966  1,350,734  1,115,981    1,332,857   
ตน้ทุนทางการเงิน (919)           (1,719)        (323)             (875)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 137             136             -           -          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,076,184  1,349,151  1,115,658    1,331,982   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (226,862)    (268,914)    (220,365)      (261,536)     
กําไรสําหรับงวด 849,322     1,080,237  895,293       1,070,446   

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 3,232         (19,306)      -           -          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 852,554     1,060,931  895,293       1,070,446   

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 839,930     1,072,499  -           -          

9,392         7,738         -           -          
849,322     1,080,237  -           -          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 843,162     1,053,193  -           -          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,392         7,738         -           -          

852,554     1,060,931  -           -          

กําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.44            1.83            1.53              1.83            
จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก พนัหุ้น 584,714     584,714     584,714       584,714      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ทุนสํารอง

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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)   
เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -          -        -        -           -            -           (10,413)     (10,413)        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -        -        1,072,499    (19,306)             1,053,193    7,738        1,060,931    
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,754,142 (43,570)     175,415 6,965,697    (17,978)             8,833,706    81,715      8,915,421    

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,754,142 (43,570)     175,415 7,820,018    (33,766)             9,672,239    88,471      9,760,710    
จ่ายเงินปันผล 20 -          -        -        (1,169,428)   -            (1,169,428)   -        (1,169,428)   
เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -          -        -        -           -            -           (12,863)     (12,863)        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -        -        839,930       3,232                 843,162       9,392        852,554       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 1,754,142 (43,570)     175,415 7,490,520    (30,534)             9,345,973    85,000      9,430,973    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

บริษทัใหญ่ ควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม
ทุนที่ออก  ส่วนตํ่ากว่า กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย
จากการแปลงค่างบการเงนิ

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,754,142 (43,570)    175,415 7,584,721       9,470,708   
จ่ายเงินปันผล 20 -        -        -             (1,871,085)     (1,871,085) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -        -        -             1,070,446       1,070,446   
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 1,754,142 (43,570)    175,415 6,784,082       8,670,069   

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,754,142 (43,570)    175,415 7,633,233       9,519,220   
จ่ายเงินปันผล 20 -        -        -             (1,169,428)     (1,169,428) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -        -        -             895,293          895,293      
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 1,754,142 (43,570)    175,415 7,359,098       9,245,085   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ส่วนตํา่กว่า กําไรสะสม รวม
มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นยงัไม่ได้จดัสรร



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,076,184    1,349,151     1,115,658     1,331,982    
ปรับปรุงดว้ย

หน้ีสงสยัจะสูญ 3,454         2,738          3,494            2,861         
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (2,590)        259              (2,320)          259            
คา่เส่ือมราคา 109,513     76,416        96,215          70,606       
คา่ตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 864            946              -           -         
คา่ตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 95              -         -           -         
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -         (20,368)      -           (20,368)      
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,342)        (2,461)        (2,292)          (652)           
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,287         6,073          4,949            4,671         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (137)           (136)           -           -         
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,248)        25,648        (2,134)          24,444       

รายไดเ้งินปันผลรับ -         -         (18,387)        (15,837)      
ดอกเบ้ียรับ (27,356)      (31,450)      (26,111)        (30,237)      
ดอกเบ้ียจ่าย 531            600              176               182            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย ์และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,162,255  1,407,416   1,169,248     1,367,911  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (252,279)    (350,214)    (337,434)      (323,773)    
สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน (1,571,495) (1,485,271) (1,456,130)   (1,466,482) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (32,183)      (580)           (30,176)        (351)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 375            (630)           796               (295)           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 1,145,869  884,075      1,136,023     875,120     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 20,754       (2,551)        22,778          (6,840)        
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (17,586)      (7,801)        (13,286)        (7,801)        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน  (ลดลง) 4,527         (2,497)        290               839            
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 460,237     441,947      492,109        438,328     

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
จ่ายภาษีเงินได้ (221,695)    (379,376)    (215,314)      (374,374)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 238,542     62,571        276,795        63,954       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 813,079     (208,083)    800,000        (200,000)    
เงินสดจ่ายเพื่อจดัตั้งในบริษทัยอ่ย -         -         -           (333,771)    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -         23,606        -           23,606       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (160,203)    (225,274)    (109,968)      (151,682)    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,638         3,880          5,190            2,066         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (137)           -         -           -         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -         -         18,387          15,837       
รับดอกเบ้ีย 33,336       36,829        31,768          36,229       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 691,713     (369,042)    745,377        (607,715)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,269       9,352 -           -         

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (4,403)        (3,481)        (2,254)          (1,646)        
เงินปันผลจ่าย (1,169,393) (1,870,969) (1,169,393)   (1,870,969) 
เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (12,863)      (10,413)      -           -         
จ่ายดอกเบ้ีย (531)           (600)           (176)             (182)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,172,921) (1,876,111) (1,171,823)   (1,872,797) 

ผลแตกต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1,914)        (14,063)      -           -         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (244,580)    (2,196,645) (149,651)      (2,416,558) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,679,930  6,091,852   4,476,263     5,999,577  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 4.3 4,435,350  3,895,207   4,326,612     3,583,019  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไป 
การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และ
ผูจ้าํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ถือ
หุน้ร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53 

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยู่ท่ี 205 

อาคารเมโทร ชั้น 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่า
ถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยู่ท่ี 
581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทั
ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสารเคมีและบริการผสมสารเคมี 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
สาํนกังานตั้งอยูท่ี่ Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตยา่งกุง้ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือ
ปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560  2560 
 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00 51.00  51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99 99.99  99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99 99.99  99.99 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,785  9,771 18,077 9,768 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 147,123  246,139  111,259  156,179 
หกั ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้      

สัญญาเช่าการเงิน (1,337)  (4,922)  -  (3,108)
หกั เงินสดจ่าย (160,203)  (225,274)  (109,968)  (151,682)
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 19,368  25,714  19,368  11,157 
       
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,644  14,191  8,130  6,183 

บวก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้       
สัญญาเช่าการเงิน 1,337  4,922  -  3,108 

หกั เงินสดจ่าย (4,403)  (3,481)  (2,254)  (1,646)
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน       

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)       
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 12,578  15,632  5,876  7,645 

4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2561 2560  2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก       
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,461  10,843  - - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 14,269  9,352  - - 
บวก/หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

940 
  

(306) 
 - - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก       
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 24,670  19,889  - - 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2561 2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 988 992 515 574 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,122,935 2,075,876 2,014,982 1,872,939 
เชค็ในมือ 11,425 3,060 11,113  2,748 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน     

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 - 1.35 ต่อปี) 2,300,002 2,600,002 2,300,002 2,600,002 
 4,435,350 4,679,930 4,326,612 4,476,263 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 วนัครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 2561 2560 2561  2560 

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน      
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.38 1 - 1.50 160,186  973,265

หน่วย : พนับาท 
 วนัครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 2561 2560 2561  2560 

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน      
 แต่ไม่เกิน 1 ปี - 1.38 -  800,000
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
6.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2561 2560 2561  2560
ลูกหน้ีการคา้ 984,198 713,539 1,006,971  649,556
ลูกหน้ีอ่ืน 13,497 25,914 14,363  26,861
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,493 45,839 21,561  40,175
รายไดค้า้งรับ 2,313 8,506 1,841  7,735
เงินทดรองจ่าย 3,737 867 3,295  693
เงินทดรองจ่ายสาํหรับการประกวด   
ราคา 9,284 - 9,284  -

 1,041,522 794,665 1,057,315  725,020

6.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2561 2560 2561  2560
จาํนวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระ 504 421 202 152
บริษทัอ่ืน  
ยงัไม่ถึงกาํหนด 823,079 700,553 751,362 638,068
เกินกาํหนดชาํระ  
นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 171,445 19,668 169,928 18,253
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,108 252 3,109 -
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 230 70 -  -
มากกวา่ 12 เดือน 24,864 28,177 24,133 27,517

1,022,726 748,720 948,532  683,838
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงกาํหนด 208 101 96,215  -

208 101 96,215  -
รวมลูกหน้ีการคา้ 1,022,934 748,821 1,044,747  683,838
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (38,736) (35,282) (37,776)  (34,282)
 984,198 713,539 1,006,971  649,556
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7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็น
ท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 25.81 ลา้นบาท 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ  
   เฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,866,233  1,606,460 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด 147,123  111,259 
หกั ลดลงระหวา่งงวด  (3,295)  (2,898) 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (109,513)  (96,215) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  3,901  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,904,449 1,618,606 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2561 2560  2561  2560 

ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 2,431,526 2,340,545  2,193,995  2,106,473

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้นําท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ               
ส่วนปรับปรุงอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 504.19 ลา้นบาท และ 524.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั     
(ดูหมายเหตุขอ้ 22.3) จาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํที่ดิน อาคาร และส่วน
ปรับปรุงอาคารของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 23.10 ลา้นบาท และ 24.62 
ลา้นบาท ตามลาํดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 12 และ 22.3) เป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงิน
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง   
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9. สิทธิการเช่า 
ณ  วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทแห่งหน่ึงใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการดาํเนินงาน ซ่ึงสิทธิการเช่า
ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่า 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าวหมดอายุ
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2607  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสิทธิการเช่าท่ีดินมีจาํนวน 
83.25 ลา้นบาท และ 82.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และค่าสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ สาํหรับค่า
สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมสาํหรับค่าสิทธิใน
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตาม
รายงานของผู ้ประเมินอิสระลงวันท่ี  8 มกราคม 2561 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 คาํนวณโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) ซ่ึงแสดงมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

11. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือภาษีเงินไดน้ั้น
สามารถนํามาหักกลบกนัได้ตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,726 42,985 31,129 37,733
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609 116,609 109,180 109,180
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม   30 มถุินายน
 2561   2561 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,056 691  7,747 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,502 (517) 985 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,649 (6,269)  2,380 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680 -  680 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,537 397  23,934 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561 (1,561)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,985 (7,259)  35,726 
    
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
เป็นบริษทัร่วม 7,429 - 7,429

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180 - 109,180
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609 - 116,609
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ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม   30 มถุินายน
 2560   2560 

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

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

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180 -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609 -  116,609 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม   30 มถุินายน
 2561   2561 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 6,856 699  7,555 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,448 (463)  985 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,649 (6,269)  2,380 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680 - 680 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,539 990 19,529 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561 (1,561)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,733 (6,604)  31,129 
    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180 -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180 - 109,180 
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ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน  ณ วนัที่

 1 มกราคม   30 มถุินายน
 2560   2560

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,385 572  7,957
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172 52  224
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,915 (5,763)  3,152
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 680 - 680
ประมาณการหน้ีสิน สาํหรับประโยชน์พนกังาน 18,527 935  19,462

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,679 (4,204)  31,475
  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180 -  109,180

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180 - 109,180

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560  2561  2560
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 219,603 264,966  213,761  257,332
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 7,259 3,948 6,604 4,204
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 226,862 268,914 220,365 261,536

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สามารถกระทบยอด
กบักาํไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560  2561  2560

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,076,184 1,349,151  1,115,658 1,331,982
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 215,237 269,830  223,132 266,396
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น   
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 11,625 (916)  (2,767) (4,860)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 226,862 268,914  220,365 261,536

 อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 21.08 19.93  19.75 19.64

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20  
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12. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น     
จากสถาบนัการเงิน 24,670 9,461 - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี
และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา 
Minimum Overdraft Rate (MOR) และมีการคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
(ดูหมายเหตุขอ้ 8)  

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2561 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560  2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ 1,424,488 361,322 1,381,260 334,200 
เจา้หน้ีอ่ืน 106,409 95,783 101,089 94,733 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,220 - 2,220 2,182 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 114,535 238,488 93,914 187,090 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 51,979 72,027 51,979 72,027 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 358,395 130,595 355,286 130,595 
 2,058,026 898,215 1,985,748 820,827 
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14. รายได้จากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ 
ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน
ค่าปุ๋ยตามตัว๋ โดยบริษทัไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสาํหรับตัว๋ปุ๋ยน้ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจาํนวน
เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเงินได ้
แต่บริษทัไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว 

ทั้งน้ีสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีภาระ
ผกูพนัจาํนวนรวม 410.37  ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตั้งพกั 358.39 ลา้นบาท และเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกคา้ 51.98 ลา้นบาท) และ 202.62 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตั้งพกั 
130.59 ลา้นบาท และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 72.03 ลา้นบาท) ตามลาํดบั สําหรับที่จะตอ้งนําส่ง
สินคา้ให้ลูกคา้ท่ีเกิดจากการออกตัว๋ปุ๋ยแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายตั้ง
พกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

สินคา้คงเหลือตามราคาทุน 3,621,059 2,049,563 3,398,973 1,942,843 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (4,918) (7,507) (4,918) (7,238) 
 3,616,141 2,042,056 3,394,055 1,935,605 
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15. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
งบการเงนิรวม 

หน่วย : พนับาท 
 จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ไม่เกินหน่ึงปี 6,968 7,696  6,490  7,074 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 6,366 8,984  6,088  8,570 
 13,334 16,680  12,578  15,644 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (756) (1,036)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 12,578 15,644  12,578  15,644 

หน่วย : พนับาท 
    ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
    30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
    2561 2560 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี       
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,490 7,074 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  6,088  8,570 

  12,578  15,644 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

 จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จํานวนเงนิขั้นตํ่าทีต้่องจ่าย 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560  2561 2560 

ไม่เกินหน่ึงปี 3,738 4,484  3,540  4,186 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 2,435 4,118  2,336  3,944 
 6,173 8,602  5,876  8,130 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (297) (472)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 5,876 8,130  5,876  8,130 
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หน่วย : พนับาท 
    ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
    30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
    2561 2560 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี      
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  3,540 4,186 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  2,336  3,944 

  5,876  8,130 

16. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอายุตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ
ดงักล่าวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,765  4,580  3,793 3,542 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,522  1,493  1,156 1,129 

 6,287  6,073  4,949 4,671 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560  2561  2560 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน       
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 130,968 126,295  105,980 100,436 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,765 4,580  3,793 3,542 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,522 1,493  1,156 1,129 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (17,586) (7,801)  (13,286) (7,801) 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน       
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 119,669 124,567  97,643 97,306 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ
หน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังานที่กาํหนดไว ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.93 2.93 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6 0 - 6 
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 0 - 5 0 - 5 
ราคาทองคาํต่อหน่ึงบาท 19,900 19,900 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทองคาํ 3 3 

17. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560  2561 2560 

ดอกเบ้ียรับ 14,884 16,565 14,252 15,920 
ค่าเช่ารับ 1,492 1,510 4,774 4,699 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 424 2,071 374 652 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 33,879 - 33,162 - 
เงินปันผลรับ - - - 15,837 
อ่ืนๆ 8,383 4,672 7,751 3,557 

 59,062 24,818 60,313 40,665 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560  2561 2560 

ดอกเบ้ียรับ 27,356 31,450 26,111 30,237 
ค่าเช่ารับ 3,339 2,857 10,010 9,254 
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 20,368 - 20,368 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,342 2,461 2,292 652 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 25,876 - 25,833 - 
เงินปันผลรับ - - 18,387 15,837 
อ่ืนๆ 11,808 8,585 10,736 6,049 

 70,721 65,721 93,369 82,397 

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560  2561  2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (219,397) (463,173)  (114,871) (451,196) 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 143,807 149,620 - - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 3,862,634 4,236,904 3,860,672 4,224,154 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 244,823 236,717 201,104 206,027 
ค่าเส่ือมราคา 109,513 76,416 96,215 70,606 
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 864 946 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (2,590) 259 (2,320) 259 
หน้ีสงสัยจะสูญ  3,454 2,738 3,494 2,861 
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19. ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2561 2560  2561 2560 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,280,000 2,280,000  2,280,000  2,280,000 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (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 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 2 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,169.43 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 
2560 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2561  

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,871.09 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของ
ปี 2559 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2560  

ที่ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท วนัท่ีประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  รวม 
  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 30 มี.ค 2561 2.10 13,387 12,863 26,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 30 มี.ค 2561 10.00 5,000 - 5,000 
   18,387 12,863 31,250 

ที่ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท วนัท่ีประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  รวม 
  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 11 เม.ย. 2560 1.70 10,837 10,413 21,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 26 เม.ย. 2560 10.00 5,000 - 5,000 
   15,837 10,413 26,250 
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21. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
21.1 เงินลงทุน 

21.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงนิลงทุน เงนิปันผลรับ

   เงนิลงทุน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  
   ร้อยละ     

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 200,000 49.00 98,000 136,099 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงนิลงทุน เงนิปันผลรับ
เงนิลงทุน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย

   ร้อยละ     
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 200,000 49.00 98,000 135,962 - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 137  136 

21.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ ราคาทุน 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริการบรรจุและ        

 ผสมเคมีเกษตร 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ย 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

      552,855  552,855 
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21.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
  2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีก้ารค้า       
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 208 101  - - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  96,215 - 
  208 101  96,215 - 

         
ลูกหนีอ่ื้น       
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  847 881 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  43 104 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  6 - 

  - -  896 985 
       

เจ้าหนีก้ารค้า       
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 6,666 6,570  - - 

        
เจ้าหนีอ่ื้น       
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์        
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217 217  199 199 

21.2.2 รายการคา้กบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 1,541 2,164  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  94,911  - 
  1,541 2,164  94,911  - 

        
รายได้อ่ืน        
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  3,561  3,478 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  20  26 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  6 - 
  - -  3,587  3,504 
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หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561 2560 
เงนิปันผลรับ       
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  - 10,837 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  - 5,000 
  - -  - 15,837 

    
ค่าซื้อ        
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,309 -  - - 

   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน       
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่      
จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 609 608  557 557 

   
ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 9,116 10,828  9,098 10,510 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561 2560 
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 4,403 4,144  - - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  104,708 - 
  4,403 4,144  104,708 - 

    
รายได้อ่ืน       
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  7,212 6,937 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  40 46 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  6 - 
  - -  7,258 6,983 

    
เงนิปันผลรับ       
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  13,387 10,837 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  5,000 5,000 
  - -  18,387 15,837 

    
ค่าซื้อ        
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 6,329 3,641  - - 

   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน       
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่      
จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,217 1,215  1,113 1,113 

   
ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 17,773 20,896  17,437 20,560 
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22. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกัน 
22.1 บริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

51.03 ลา้นบาท และ 63.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2561 และวันท่ี  31 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 2.43 ลา้นบาท) และจาํนวน 0.31 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

22.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงานภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561 2560 
ภายใน 1 ปี 47,346 39,809 35,506 33,534 
1 - 5 ปี 26,249 26,706 25,226 23,712 

 73,595 66,515 60,732 57,246 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเช่า
จากสัญญาเช่าดาํเนินงานในงบการเงินรวมจาํนวน 25.53 ลา้นบาท และ 21.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 20.75 ลา้นบาท และ 19.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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22.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้ืม
ระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และหนงัสือคํ้าประกนั
และมีการคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช ้
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 สกุลเงนิ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
  2561 2560 2561 2560 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 10,286.85 11,267.39 10,124.89 11,077.53 
 ดอลลาร์สหรัฐ 27.39 30.00 27.39 30.00 
 ยโูร - 0.04 - - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,128.49 2,502.62 2,109.99 2,482.62 
 ดอลลาร์สหรัฐ 146.48 157.39 140.78 151.35 
หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 91.34 91.34 91.34 91.34 

*  บริษทัสามารถทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือสาํหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

22.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหนงัสือ
คํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

หนงัสือคํ้าประกนัไฟฟ้า 8,831 8,831 8,656 8,656 
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22.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 14.58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 
485.77 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 10.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ลา้นยูโร (หรือเทียบเท่า 
340.42 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการให้
ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือ
เทียบเท่า 2.19 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 1.59 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

23. การดําเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นฤดูกาล 

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือ การผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมี รายไดห้ลกัของบริษทัเกิดข้ึนตามฤดูกาลภายใน
รอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดข้ึนมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสามของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายได้
หลกัดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม รายได ้ตน้ทุนขายและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ไดน้าํมาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561  2560 

รายไดจ้ากการขาย 10,993,744  12,694,362  10,708,627  12,297,176 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 114,809  111,971  -  - 
ตน้ทุนขาย 8,302,522  9,171,350  8,085,787  8,858,509 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 49,235  54,380  -  - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,699,830  2,636,813  1,750,406  2,620,578 
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24. ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม ผลิตภณัฑสี์ยอ้มผา้ เมด็พลาสติก และสารละลาย และ
บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากภายในประเทศ บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณา
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานโดยแยกตามประเภทของธุรกิจ ไดด้งัต่อไปน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
หน่วย : พนับาท 

 ค่าขายและรายได้อ่ืน กําไรเบ็ดเสร็จรวม สินทรัพย์ทีใ่ช้
 สําหรับงวด  สําหรับงวด สําหรับงวด  สําหรับงวด ในหน่วยงาน

 สามเดือน  หกเดือน สามเดือน  หกเดือน 
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ยเคมีเกษตร  3,853,769 5,416,823  
 - รายไดอ่ื้นๆ 60,313 93,369  
 3,914,082 5,510,192 858,591 1,084,359 11,684,977
บริการใหเ้ช่า 30,279 60,757 13,187 23,899 210,957
อ่ืนๆ 120,287 200,915 (12,202) (32,074) 753,412
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (98,426) (130,216)   
รวมรายได ้ 3,966,222 5,641,648   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 859,576 1,076,184 
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (176,847) (226,862) 
กาํไรสาํหรับงวด 682,729 849,322 
   12,649,346
หกั  สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน   (624,766)
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุน   

เบด็เสร็จรวม (5,190) (9,392) 
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 20,689 3,232 

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 698,228 843,162 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  12,024,580
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 
หน่วย : พนับาท 

 ค่าขายและรายได้อ่ืน กําไรเบ็ดเสร็จรวม สินทรัพย์ทีใ่ช้
 สําหรับงวด  สําหรับงวด สําหรับงวด  สําหรับงวด ในหน่วยงาน

 สามเดือน  หกเดือน สามเดือน  หกเดือน 
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ยเคมีเกษตร  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
บริการใหเ้ช่า 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   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 946,767 1,349,151 
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (188,934) (268,914) 
กาํไรสาํหรับงวด 757,833 1,080,237 
   11,817,283
หกั  สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน   (515,906)
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุน (4,059) (7,738) 

เบด็เสร็จรวม   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (5,521) (19,306) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 748,253 1,053,193 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  11,301,377
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25. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
25.1 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงบางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่า
ยติุธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
สัญญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ัน เทคนิคการ

 สกุลเงนิ จํานวนเงนิ อัตราถัวเฉล่ีย
ตามสัญญา

ทีเ่หลือ (วนั) กําไร (ขาดทุน) 
(บาท)

มูลค่ายุตธิรรม ประเมนิมูลค่า

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 39,418 31.9904 14 - 266 43,720 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด*
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,849 31.9242 11 - 187 2,044 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 16,151 32.8037 13 - 272 (2,120) 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

 ยโูร 110 39.7764 8 - 272 17 
 เยน 20,993 0.3106 173 (398) 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,460 33.0740 6 - 151 (636) 

 
 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ัน เทคนิคการ 
 สกุลเงนิ จํานวนเงนิ อัตราถัวเฉล่ีย

ตามสัญญา 
ทีเ่หลือ (วนั) กําไร (ขาดทุน) 

(บาท)  
มูลค่ายุตธิรรม ประเมนิมูลค่า

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,457 31.9538 91 - 182 (3,990) ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,642 32.7750 67 - 160 1,973 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซ่ึงคิดลด
ดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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25.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
เพื่อบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงนิตราต่างประเทศ 
 สกุลเงนิ จํานวนเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 3,311 
 จ๊าต 5,143 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,308 
 จ๊าต 97,534 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,980 
 จ๊าต 3,897 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,973 
 จ๊าต 6,605 

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงนิตราต่างประเทศ 
 สกุลเงนิ จํานวนเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 34,355 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,610 

   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 8,240 
 ยโูร 6 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 852 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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