
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม                        
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล                    
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 5,257,376       2,902,744       4,993,424       2,716,668       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 5.1 591,143          628,284          681,551          645,778          

สินคา้คงเหลือ 6 2,512,813       1,654,082       2,317,309       1,470,673       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 7.1 2,232,267       4,497,354       2,095,787       4,351,061       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 1,106              717                 999                 600                 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 10,594,705     9,683,181       10,089,070     9,184,780       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 136,854          136,807          98,000            98,000            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 - - 552,855          552,855          

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 29,213            29,213            39,527            39,527            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,555,617       1,563,377       1,329,114       1,338,290       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 136,415          136,808          59,054            61,490            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนืนอกจากค่าความนิยม 11 545,901          545,901          545,901          545,901          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 33,525            45,635            28,398 39,695            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 6,365              6,309              5,041              5,040              

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,443,890       2,464,050       2,657,890       2,680,798       

รวมสินทรัพย์ 13,038,595     12,147,231     12,746,960     11,865,578     

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 มีนาคม 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 13 162,195          162,262          -          -          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 14 2,195,553       623,790          2,091,263       571,033          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 19,619            19,422            18,383            18,039            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 269,586          200,479          264,599          196,260          

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 19,528            8,390              11,056            3,998              

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอนื -                  1,415              -          -          

หนีสินหมุนเวยีนอนื 24,927            24,119            12,810            11,510            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,691,408       1,039,877       2,398,111       800,840          

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินตามสัญญาเช่า 10 42,492            45,369            41,721            44,316            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609 116,609          109,180 109,180          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 146,072          161,304          128,896          136,885          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 18,691            17,850            16,050            16,011            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 323,864          341,132          295,847          306,392          

รวมหนีสิน 3,015,272       1,381,009       2,693,958       1,107,232       

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 มีนาคม 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 

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

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั 19 (43,570)           (43,570)           (43,570)           (43,570)           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,110,032       8,846,011       8,167,015       8,872,359       

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (53,684)           (59,318)           -              -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 9,942,335       10,672,680     10,053,002     10,758,346     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 80,988            93,542            -              -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,023,323     10,766,222     10,053,002     10,758,346     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,038,595     12,147,231     12,746,960     11,865,578     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

ณ วันท ี31 มีนาคม 2564

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 1,837,695       1,133,208       1,757,214       1,073,459       

รายไดจ้ากการให้บริการ 30,936           31,538           -             -             

ตน้ทุนขาย (1,394,532)     (934,949)        (1,329,986)     (878,279)        

ตน้ทุนการให้บริการ (9,320)            (10,702)          -             -             

กาํไรขันต้น 464,779         219,095         427,228         195,180         

รายไดด้อกเบีย 7,008             16,627           6,767             16,025           

รายไดอื้น 17 59,382           28,615           87,202           31,215           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 531,169         264,337         521,197         242,420         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (44,942)          (67,951)          (33,723)          (54,312)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (71,100)          (70,773)          (50,479)          (47,919)          

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (9,680)            (8,952)            (9,188)            (8,934)            

รวมค่าใชจ่้าย (125,722)        (147,676)        (93,390)          (111,165)        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 405,447         116,661         427,807         131,255         

ตน้ทุนทางการเงิน (999)               (1,066)            (574)               (253)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 47                  78                  -             -             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 404,495         115,673         427,233         131,002         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (82,780)          (24,529)          (80,092)          (22,022)          

กาํไรสําหรับงวด 321,715         91,144           347,141         108,980         

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ 5,634             15,793           -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 327,349         106,937         347,141         108,980         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 316,506         86,503           -             -             

5,209             4,641             -             -             

321,715         91,144           -             -             

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 322,140         102,296         -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,209             4,641             -             -             

327,349         106,937         -             -             

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.54               0.15               0.59               0.19               

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก พนัหุ้น 584,714         584,714         584,714         584,714         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,015,150       (59,663)                                 9,841,474      91,918         9,933,392         

จ่ายเงินปันผล 20 -           -           -        (643,185)        -                       (643,185)        -           (643,185)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        86,503            15,793                                  102,296         4,641           106,937            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 7,458,468       (43,870)                                 9,300,585      96,559         9,397,144         

-                  -                                -                 -               -                    

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,754,142 (43,570)        175,415 8,846,011       (59,318)                                 10,672,680    93,542         10,766,222       

จ่ายเงินปันผล 20 -           -           -        (1,052,485)     -                       (1,052,485)     -           (1,052,485)        

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -           -           -        -             -                       -             (17,763)        (17,763)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        316,506          5,634                                    322,140         5,209           327,349            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 1,754,142 (43,570)        175,415 8,110,032       (53,684)                                 9,942,335      80,988         10,023,323       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีออก  ส่วนตาํกว่า กาํไรสะสม องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม



หมายเหตุ ทุนทีออก

และชําระแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 7,986,364         9,872,351         

จ่ายเงนิปันผล 20 -               -               -               (643,185)          (643,185)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               108,980            108,980            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 7,452,159         9,338,146         

0 0

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,754,142 (43,570)            175,415 8,872,359         10,758,346       

จ่ายเงนิปันผล 20 -               -               -               (1,052,485)       (1,052,485)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               347,141            347,141            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,754,142 (43,570)            175,415 8,167,015         10,053,002       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตํากว่า กาํไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 321,715          91,144            347,141          108,980          

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 82,780            24,529            80,092            22,022            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) 1,209              (323)                1,343              (323)                

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (624)                765                 (661)                765                 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,316            64,592            60,652            55,822            

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (440)                (575)                (440)                (47)                  

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,505              3,432              3,067              3,007              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47)                  (78)                  -              -              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (38,717)           (45,144)           (37,741)           (43,444)           

รายไดเ้งินปันผลรับ -              -              (21,487)           -              

ดอกเบียรับ (7,008)             (16,627)           (6,767)             (16,025)           

ตน้ทุนทางการเงิน 999                 1,066              574                 253                 

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 431,688          122,781          425,773          131,010          

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 36,564            (31,594)           (14,807)           (11,850)           

สินคา้คงเหลือ (858,107)         (609,840)         (845,975)         (586,481)         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (389)                (2,998)             (399)                (2,929)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (56)                  314                 (1)                    422                 

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 494,088          728,523          458,515          750,688          

หนีสินหมุนเวยีนอนื 807                 22,952            1,299              18,531            

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,599)             (12,877)           (3,998)             (11,611)           

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 841                 (1,887)             39                   -              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 97,837            215,374          20,446            287,780          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,563)             (1,417)             (456)                (491)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกจิกรรมดําเนินงาน 96,274            213,957          19,990            287,289          

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํลดลง 2,310,712       980,000          2,300,000       950,000          

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (48,608)           (43,695)           (47,054)           (36,498)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 808                 2,142              808                 1,381              

รับดอกเบีย 8,552              17,246            8,122              16,118            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกจิกรรมลงทุน 2,271,464       955,693          2,261,876       931,001          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (6,749)             99,404            -              -              

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (4,965)             (3,815)             (4,536)             (2,996)             

จ่ายดอกเบีย (3,299)             (1,086)             (574)                (253)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (15,013)           94,503            (5,110)             (3,249)             

ผลต่างจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 1,907              (4,805)             -              -              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 2,354,632       1,259,348       2,276,756       1,215,041       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 2,902,744       3,507,123       2,716,668       3,399,179       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 มีนาคม 4.3 5,257,376       4,766,471       4,993,424       4,614,220       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พันบาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไป 
การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 การด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 หอ้งเลขท่ี 
801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้  าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

1.2 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 284 หมู่ 1 

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ บริษัท
ประกอบธุรกิจหลกัในการบริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จังหวดัสมุทรปราการ บริษัท
ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส านกังาน
ตั้งอยู่ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและ                            
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น
แบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุงปี 2564 
ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย
กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบั
ปรับปรุงปี 2564 (รอบท่ี 2) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
โดยอนุญาตให้ผูเ้ช่าใชก้ารผ่อนปรนในทางปฏิบติักบักรณีการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็น
ผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง
การลดลงใดๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดใน
หรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยผูเ้ช่าตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบ
การเงินประจ าปีท่ีมีรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ทั้งน้ีอนุญาต
ให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้รวมถึงงบการเงินท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อก 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2563 
 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  99.99 

2.9 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้น
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมาย ฉบับ
ภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,838  8,649  12,838  5,749 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,677  38,335  47,123  34,038 
หกั เงินสดจ่าย (48,608)  (43,695)  (47,054)  (36,498) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 12,907  3,289  12,907  3,289 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 64,791  31,249  62,355  26,181 
            บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด 2,285  45,909  2,285  45,909 

หกั เงินสดจ่าย (4,965)  (3,815)  (4,536)  (2,996) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 62,111  73,343  60,104  69,094 

4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 162,262  90,986  -  - 

บวก เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ (6,749)  99,404  -  - 
หกั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        

ต่างประเทศและจากการแปลงค่างบการเงิน 6,682  1,450  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 162,195  191,840  -  - 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 3,337  896  560   560  
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 3,453,561  2,501,188  3,192,862  2,316,106  
เช็คในมือ 476  658  -  - 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
    (2564: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.60  ต่อปี)        
(2563: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 0.75 ต่อปี) 1,800,002  400,002  1,800,002   400,002  

 5,257,376  2,902,744  4,993,424  2,716,668  

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 5.2) 546,025  573,178  623,732  599,377 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,981  1,097  2,354  2,281 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 36,072  46,463  27,221  37,183 
รายไดค้า้งรับ 5,472  7,238  5,352  6,928 
เงินทดรองจ่าย 1,593  308  1,405  9 
เงินปันผลคา้งรับ -  -  21,487  - 
 591,143  628,284  681,551  645,778 
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5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระ 441  575  200  171 
        บริษทัอื่น        
ยงัไม่ถึงก าหนด 529,369  558,249  475,220  483,927 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน 24,347  10,915  19,016  8,634 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 18  -  -  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  935  -  935 
มากกว่า 12 เดือน 20,776  19,861  19,887  18,973 

 574,510  589,960  514,123  512,469 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหต ุ        
ขอ้ 21.2.1)        
ยงัไม่ถึงก าหนด -  10,494  137,041  112,997 

 -  10,494  137,041  112,997 
รวมลูกหน้ีการคา้ 574,510  600,454  651,164  625,466 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 
 

(28,485) 
 

(27,276) 
  

(27,432) 
  

(26,089) 
 546,025  573,178  623,732  599,377 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ในระหว่างงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
   เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,276  26,089 
เพ่ิมขึ้น 1,209  1,343 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 28,485  27,432 
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6. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินคา้คงเหลือ 2,521,200  1,663,093  2,325,659  1,479,684 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (8,387)  (9,011)  (8,350)  (9,011) 
 2,512,813  1,654,082  2,317,309  1,470,673 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมี
ภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) 
ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกค้าจ านวน 88.15 ล้านบาท และ 191.62 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วม
สินค้าท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัต้องส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อตั๋วปุ๋ ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกคา้
จ านวน 78.98 ลา้นบาท และ 201.35 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
เงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 2,185,582  4,496,294  2,050,000  4,350,000 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขาย        
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 46,685  1,060  45,787  1,061 
 2,232,267  4,497,354  2,095,787  4,351,061 
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7.2 เงินฝากประจ า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.25 - 0.65  0.25 - 0.85 2,185,582  4,496,294 

    
 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.40 - 0.65  0.40 - 0.85 2,050,000  4,350,000 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทใน        
งบการเงินรวมเป็นท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 
29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพื่อรับค่าเช่าและไม่ไดใ้ช้ด าเนินงานซ่ึงไดรั้บโอนจากการ 
รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท  
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,563,377  1,338,290 
บวก ซ้ือระหว่างงวด 48,677   47,123 
บวก  โอนกลบัอุปกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 253  - 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (368)  (368) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (62,779)  (55,931) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  6,457  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,555,617  1,329,114 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ         
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้        
แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,847,109  2,833,394  2,538,789  2,534,650 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้น าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร
บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 435.64 ลา้นบาท และ 442.67 ลา้นบาท ตามล าดบั จ านอง
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 22.3) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินและอาคารทั้งหมด
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 21.56 ลา้นบาท จ านองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 22.3) 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        

ท่ีดิน 73,884  71,182  -  - 
อาคาร 36,021  37,822  36,021  37,822 
อุปกรณ์ 474  543  474  543 
ยานพาหนะ 26,036  27,261  22,559  23,125 

 136,415  136,808  59,054  61,490 

        
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,619  19,422  18,383  18,039 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 42,492  45,369  41,721  44,316 
 62,111  64,791  60,104  62,355 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ รับรู้เพิ่มขึ้นในงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 2.28 ลา้นบาท  

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อายุสัญญาเช่า 48 ปี อาคารส านกังาน 
อุปกรณ์และรถยนต ์อายสุัญญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 - 6 ปี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน 
ซ่ึงการเช่าท่ีดินดงักล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท 
และหมดอายุวนัท่ี 4 มิถุนายน 2607 สิทธิการเช่าดงักล่าว รวมอยู่ในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในงบ
การเงินรวม 
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10.2 จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,537  3,695  4,721  2,526 
ดอกเบ้ียจ่าย 588  306  561  248 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 3,073  6,813  278  4,423 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่า 1,338  697  1,129  567 
 10,536  11,511  6,689  7,764 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ และค่า
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ส าหรับค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ  เพื่อ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไป  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันท่ี  30 เมษายน 2547  
เร่ือง ความเห็นเก่ียวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี  7 
มกราคม 2564 ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2564 โดยวิธี Relief 
from Royalty Method มีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวนั้นสามารถน ามาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย 
ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,525  45,635  28,398  39,695 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  116,609  109,180  109,180 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 

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

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2564    2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,455  209  5,664 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  (142)  1,670 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,441  (3,033)  2,408 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 33,139  (19)  33,120 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (212)  (9,125)  (9,337) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,635  (12,110)  33,525 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

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

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,811  (64)  5,747 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  158  281 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  433  32,782 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  523  40,506 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
เป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 

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

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2564    2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,218  268  5,486 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  (142)  1,670 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,500  (3,092)  2,408 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,377  614  27,991 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (212)  (8,945)  (9,157) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,695  (11,297)  28,398 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ณ วันที ่

 1 มกรำคม    31 มีนำคม 
 2563    2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,633  (64)  5,569 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  158  281 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  601  26,768 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  691  34,314 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจบุนั 70,670  25,052  68,795  22,713 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 12,110  (523)  11,297  (691) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 82,780  24,529  80,092  22,022 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถกระทบยอด 
กบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 404,495  115,673  427,233  131,002 

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 80,899  23,135  85,446  26,200 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 1,881  1,394  (5,354)  (4,178) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 82,780  24,529  80,092  22,022 

        
 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 20.47  21.21  18.75  16.81 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยใช้อตัรา
ภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยในต่างประเทศใช้อัตราภาษี 
ท่ีก าหนดในประเทศนั้น ๆ ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน        
จากสถาบนัการเงิน 162,195  162,262  -  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้น และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 ต่อปี วงเงินสัญญาดงักล่าวมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและอาคาร
ทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น
และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง ร้อยละ 
0.60 - 0.73 และร้อยละ 0.63 - 0.71 ต่อปี ตามล าดบั วงเงินสัญญาดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 22.5) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ 891,388  198,052  838,364  169,548 
เจา้หน้ีอ่ืน 66,402  55,699  65,098  52,518 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,072,664  2,416  1,054,902  2,416 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 76,947  176,006  53,916  145,199 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 34,287  66,840  34,272  66,103 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 53,865  124,777  44,711  135,249 
 2,195,553  623,790  2,091,263  571,033 
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15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบสั่งจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ ยใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน
ค่าปุ๋ ยตามตั๋ว โดยบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้บันทึกเงินคา้งรับและค้างส่งปุ๋ ยส าหรับตั๋วปุ๋ ยน้ี
รวมอยู่ในลูกหน้ีการคา้ในจ านวนเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก
ตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่ง
ดงักล่าว 

ทั้ งน้ี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี                           
31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ ยใหลู้กคา้แลว้
หรือไดรั้บช าระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามล าดบั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,528  8,390  11,056  3,998 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 146,072  161,304  128,896  136,885 
 165,600  169,694  139,952  140,883 
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จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือ
เกษียณอายดุงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,920  2,881  2,564  2,567 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 585  551  503  440 

 3,505  3,432  3,067  3,007 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 169,694  173,358  140,883  142,445 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,920  2,881  2,564  2,567 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 585  551  503  440 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย (7,599)  (12,877)  (3,998)  (11,611) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 165,600  163,913  139,952  133,841 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564  ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.60  1.60 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 
อตัราเพ่ิมขึ้นของราคาทองค า 3  3 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560  ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560 
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17. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 2,090  1,724  5,496  5,356 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 440  575  440  47 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 55,416  26,126  57,558  25,284 
เงินปันผลรับ -  -  21,487  - 
อื่น ๆ 1,436  190  2,221  528 

 59,382  28,615  87,202  31,215 

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (168,145)  (176,588)  (160,532)  (152,759) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 33,251  34,468  -  - 
วตัถุดิบที่ใชไ้ป 1,355,106  893,877  1,325,393  862,724 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 125,028  121,679  100,798  98,859 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 68,316  64,592  60,652  55,822 
ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (624)  765  (661)  765 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 1,209  (323)  1,343  (323) 
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19. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000  2,280,000  2,280,000  2,280,000 
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570) 

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

20. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,052.49 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของ 
ปี 2563 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2564 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
การจัดสรรก าไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 643.20 ล้านบาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2563 

ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2563 
ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 29 มี.ค. 2564 2.90 18,487  17,763  36,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 29 มี.ค. 2564 6.00 3,000  -  3,000 
   21,487  17,763  39,250 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2562 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสำมญั ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี  รวม 
  (บำท) บริษัทใหญ่  อ ำนำจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จ ากดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531  16,844  34,375 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั 21 เม.ย. 2563 6.00 3,000  -  3,000 
   20,531  16,844  37,375 

21. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
21.1 เงินลงทุน 

21.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,854  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
   เงินลงทุน วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,807  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระส าคญั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47  78 
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21.1.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2564 2563 2564 2563 2564  2563 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ากดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750  63,750 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ากดั ผลิต น าเขา้ และจ าหน่าย        

 เคมีภณัฑ ์ 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต น าเขา้ และจ าหน่าย        
 ปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

      552,855  552,855 

21.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  137,041  102,503 
บริษทั พรสวรรคเ์คมีคอล จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,037  -  4,037 
บริษทั ธนเทพเทวา จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6,457  -  6,457 
  -  10,494  137,041  112,997 

ลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  708  910 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  15  54 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  544  623 

  -  -  1,267  1,587 
เงินปันผลค้ำงรับ         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  18,487  - 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,000  - 

  -  -  21,487  - 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 6,301  4,306  -  - 
         

รำยได้จำกกำรขำยต้ังพัก         
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  3,571  - 

 

* ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัดงักล่าวไม่มีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มบริษทัจึงมีผลท าให้บริษทัดงักล่าวไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 
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21.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  47,904  45,828 

รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,699  3,932 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  14  5 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  845  817 
  -  -  4,558  4,754 

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  18,487  - 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,000  - 
  -  -  21,487  - 

ค่ำซ้ือ         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 1,764  315  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน)* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  520  -  458 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 9,680  8,952  9,188  8,934 

* เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

การซ้ือและการขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยและ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ราคา
และเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด 

22. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
22.1 บริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 44.96 ลา้นบาท และ 36.59 ลา้นบาท ตามล าดบั 

22.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่าในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 14.81 ลา้นบาท 
และ 9.43 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่าในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 15.27 ลา้นบาท 
และ 7.77 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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22.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น       
เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและหนังสือค ้าประกนั บริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 
ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 สกุลเงิน 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2564  2563  2564  2563 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 9,683.26  11,636.66  9,502.02  11,454.58 
 ดอลลาร์สหรัฐ 37.50  37.50  30.00  30.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 1,727.89  2,770.13  1,712.31  2,753.01 
 ดอลลาร์สหรัฐ 147.54  167.91  141.10  161.56 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั้น 

22.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือ                
ค  ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พันบำท 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

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

22.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 378.06 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 362.48 
ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเ ป็น 
ผูค้  ้าประกนัให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ ยเชิงเดี่ยวเป็นจ านวนเงิน 0.25 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 8.03 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 14.70 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

22.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารใน
ประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1,386.30 
ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 1.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 54.31 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร
ในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.43 
ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

23. กำรด ำเนินงำนท่ีมีลกัษณะเป็นฤดูกำล 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายไดห้ลกัของบริษทั
เกิดขึ้นตามฤดูกาลภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดขึ้นมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสาม
ของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายได้หลกัดังกล่าวเม่ือเกิดขึ้นจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลทางการเงิน
เพิ่มเติม รายได ้ตน้ทุนขายและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ 2563 ไดน้ ามาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขาย 10,017,651  8,578,935  9,487,614  8,160,643 
รายไดจ้ากการให้บริการ 120,536  133,019  -  - 
ตน้ทุนขาย 7,413,891  6,862,679  6,972,128  6,487,782 
ตน้ทุนการให้บริการ 41,801  45,590  -  - 
การแบ่งปันก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,702,328  943,810  1,765,779  1,029,694 
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24. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ  โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ สารละลาย เคมีภณัฑ์ บริการให้เช่าและอ่ืน ๆ        
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานแยกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสามารถจ าแนกไดต้ามน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564 
หน่วย : พันบำท 

 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหนึ่ง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  1,825,446  -  1,825,446     
- รายไดอ่ื้น 81,808  12,270  94,078     
 1,907,254  12,270  1,919,524  391,058  13,216,454 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  30,189  30,189     
- รายไดอ่ื้น 81  235  316     
 81  30,424  30,505  13,134  245,091 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  60,154  747  60,901     
- รายไดอ่ื้น ๆ 569  -  569     
 60,723  747  61,470  303  262,512 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (76,431)     
รวมรายได ้     1,935,068     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       404,495   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (82,780)   
ก าไรส าหรับงวด       321,715   

         13,724,057 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (685,462) 
สินทรัพยร์วม         13,038,595 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (5,209)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         5,634   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

322,140 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564         13,038,595 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 รับรู้ ณ เวลำใด  รับรู้ตลอด   รำยได้และ  ก ำไร (ขำดทุน)  สินทรัพย์ที่ใช้ 
 เวลำหนึ่ง  ช่วงเวลำ  รำยได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงำน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  1,141,603  -  1,141,603     
- รายไดอ่ื้น 26,716  21,387  48,103     
 1,168,319  21,387  1,189,706  108,957  12,119,645 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  28,588  28,588     
- รายไดอ่ื้น 656  596  1,252     
 656  29,184  29,840  11,776  237,156 
ส่วนงานอ่ืนๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  37,434  2,949  40,383     
- รายไดอ่ื้นๆ 594  -  594     
 38,028  2,949  40,977  (5,060)  252,541 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (50,457)     
รวมรายได ้     1,210,066     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       115,673   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (24,529)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม       91,144   

         12,609,342 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (564,605) 
สินทรัพยร์วม         12,044,737 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (4,641)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         15,793   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

102,296 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563         12,044,737   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมี
มูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
25.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้หลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนัความเส่ียง
บางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ัน 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

(พัน) 
อัตรำถัวเฉลี่ย
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วัน) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พันบำท) 

มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 49,231 30.3198 75 - 278 49,517 

ล าดบั 2 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,201 30.6024 5 - 183 899 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,691 30.7422 20 - 349 (3,339) 

ล าดบั 2 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,243 31.1735 37 - 180 (1,415) 

 
 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ัน 

 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 
(พัน) 

อัตรำถัวเฉลี่ย
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

ที่เหลือ (วัน) ก ำไร (ขำดทุน) 
(พันบำท) 

มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,227 30.8144 58 - 329 (3,730) ล าดบั 2 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,415 31.0182 12 - 357 4,400 ล าดบั 2 
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25.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหารความ
เส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 
 สินทรัพย์เงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,791 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,053 
 จ๊าต 1,787,754 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,424 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,665 
 จ๊าต 2,930,211 

หน่วย : พนั 
 หนีสิ้นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 23,290 
 ยโูร 10 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,116 
 จ๊าต 656 

   
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,602 
 ยโูร 3 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 5,036 

26. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 
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