
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.3 4,772,947      2,902,744      4,491,760      2,716,668      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5.1 1,221,290      628,284         1,329,793      645,778         

สินคา้คงเหลือ 6 3,620,820      1,654,082      3,440,105      1,470,673      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7.1 1,683,164      4,497,354      1,536,457      4,351,061      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,303             717                1,146             600                

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 11,299,524    9,683,181      10,799,261    9,184,780      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 136,899         136,807         98,000           98,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 - - 383,855         552,855         

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 29,213           29,213           39,527           39,527           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9 1,530,540      1,563,377      1,304,410      1,338,290      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 133,552         136,808         54,312           61,490           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 11 545,901         545,901         545,901         545,901         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 39,496           45,635           34,326           39,695           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,376             6,309             5,026             5,040             

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,421,977      2,464,050      2,465,357      2,680,798      

รวมสินทรัพย์ 13,721,501    12,147,231    13,264,618    11,865,578    

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 13 174,377         162,262         -         -         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 14 2,136,150      623,790         2,053,982      571,033         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10.1 18,575           19,422           17,293           18,039           

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 258,499         200,479         253,510         196,260         

ประมาณการหนีสินหมุนเวียน

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

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 10,155           1,415             10,155           -         

หนีสินหมุนเวียนอืน 28,303           24,119           14,916           11,510           

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,645,587      1,039,877      2,360,912      800,840         

หนีสินไม่หมุนเวียน 

หนีสินตามสัญญาเช่า 10.1 39,828           45,369           38,216           44,316           

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

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 149,577         161,304         131,963         136,885         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 18,390           17,850           16,051           16,011           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 324,404         341,132         295,410         306,392         

รวมหนีสิน 2,969,991      1,381,009      2,656,322      1,107,232      

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ตอ่)

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      

ส่วนตาํกวา่มลูค่าหุน้สามญั 19 (43,570)          (43,570)          (43,570)          (43,570)          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,829,400      8,846,011      8,722,309      8,872,359      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (51,519)          (59,318)          -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 10,663,868    10,672,680    10,608,296    10,758,346    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 87,642           93,542           -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,751,510    10,766,222    10,608,296    10,758,346    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,721,501    12,147,231    13,264,618    11,865,578    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 4,384,702      3,194,399      4,263,193      3,069,662      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 34,515           28,947           -             -             

ตน้ทุนขาย (3,395,736)     (2,325,707)     (3,302,937)     (2,215,232)     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (8,808)            (9,325)            -             -             

กาํไรขันต้น 1,014,673      888,314         960,256         854,430         

รายไดด้อกเบีย 10,552           15,631           10,290           15,096           

รายไดอื้น 17 29,146           7,535             39,472           32,267           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,054,371      911,480         1,010,018      901,793         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (59,438)          (71,832)          (42,127)          (59,025)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (73,903)          (102,348)        (54,361)          (77,298)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 -             -             (169,000)        -             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (8,940)            (10,110)          (8,898)            (9,642)            

รวมค่าใชจ่้าย (142,281)        (184,290)        (274,386)        (145,965)        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 912,090         727,190         735,632         755,828         

ตน้ทุนทางการเงิน (1,114)            (1,533)            (589)               (675)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 45                  67                  -             -             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 911,021         725,724         735,043         755,153         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (184,999)        (154,643)        (179,749)        (152,892)        

กาํไรสําหรับงวด 726,022         571,081         555,294         602,261         

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2,165             (11,254)          -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 728,187         559,827         555,294         602,261         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 719,368         567,553         -             -             

6,654             3,528             -             -             

726,022         571,081         -             -             

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 721,533         556,299         -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,654             3,528             -             -             

728,187         559,827         -             -             

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขันพนืฐาน บาท 1.23               0.97               0.95               1.03               

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนาํหนัก พนัหุ้น 584,714         584,714         584,714         584,714         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 6,222,397      4,327,607      6,020,407      4,143,121      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 65,451           60,485           -             -             

ตน้ทุนขาย (4,790,268)     (3,260,656)     (4,632,923)     (3,093,511)     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (18,128)          (20,027)          -             -             

กาํไรขันต้น 1,479,452      1,107,409      1,387,484      1,049,610      

รายไดด้อกเบีย 17,560           32,258           17,057           31,121           

รายไดอื้น 17 88,528           19,539           126,674         47,279           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,585,540      1,159,206      1,531,215      1,128,010      

ค่าใชจ่้ายในการขาย (104,380)        (139,783)        (75,850)          (113,337)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (145,003)        (156,510)        (104,840)        (109,014)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 -             -             (169,000)        -             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (18,620)          (19,062)          (18,086)          (18,576)          

รวมค่าใชจ่้าย (268,003)        (315,355)        (367,776)        (240,927)        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,317,537      843,851         1,163,439      887,083         

ตน้ทุนทางการเงิน (2,113)            (2,599)            (1,163)            (928)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 92                  145                -             -             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,315,516      841,397         1,162,276      886,155         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (267,779)        (179,172)        (259,841)        (174,914)        

กาํไรสําหรับงวด 1,047,737      662,225         902,435         711,241         

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 7,799             4,539             -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,055,536      666,764         902,435         711,241         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,035,874      654,056         -             -             

11,863           8,169             -             -             

1,047,737      662,225         -             -             

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,043,673      658,595         -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,863           8,169             -             -             

1,055,536      666,764         -             -             

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขันพนืฐาน บาท 1.77               1.12               1.54               1.22               

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนาํหนัก พนัหุ้น 584,714         584,714         584,714         584,714         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

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)          

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -           -           -        -             -                      -            (16,844)        (16,844)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        654,056         4,539                                  658,595        8,169           666,764           

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,026,021      (55,124)                               9,856,884      83,243         9,940,127        

-                 -                              -                -              -                   

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 20 -           -           -        -             -                      -            (17,763)        (17,763)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        1,035,874      7,799                                  1,043,673      11,863         1,055,536        

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 1,754,142 (43,570)        175,415 8,829,400      (51,519)                               10,663,868    87,642         10,751,510      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทอีอก  ส่วนตาํกว่า กาํไรสะสม องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม



หมายเหตุ ทุนทีออก

และชําระแล้ว ยังไม่ได้จดัสรร

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               711,241            711,241            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 8,054,420         9,940,407         

0 0

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               902,435            902,435            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 1,754,142 (43,570)            175,415 8,722,309         10,608,296       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตาํกว่า กาํไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,047,737      662,225         902,435         711,241         

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 267,779         179,172         259,841         174,914         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 6,969             10,467           7,222             10,309           

ขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 3,139             1,131             3,062             1,131             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -             169,000         -             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 137,675         131,420         122,173         113,700         

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,837)            (1,230)            (1,837)            (745)               

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,010             6,864             6,134             6,015             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (92)                 (145)               -             -             

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (11,600)          12,694           (10,048)          11,832           

รายไดเ้งินปันผลรับ -             -             (21,487)          (20,531)          

ดอกเบียรับ (17,560)          (32,258)          (17,057)          (31,121)          

ตน้ทุนทางการเงิน 2,113             2,599             1,163             928                

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 1,441,333      972,939         1,420,601      977,673         

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (596,508)        (695,043)        (687,731)        (669,964)        

สินคา้คงเหลือ (1,969,877)     (882,352)        (1,972,494)     (858,406)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (586)               (3,192)            (546)               (3,057)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (67)                 211                14                  241                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,491,438      623,280         1,459,023      615,339         

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,184             18,118           3,406             15,455           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 540                3,013             40                  4,300             

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

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 362,858         24,097           218,315         69,970           

จ่ายภาษีเงินได้ (203,620)        (133,931)        (197,222)        (128,891)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 159,238         (109,834)        21,093           (58,921)          

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํลดลง 2,852,712      1,574,744      2,852,000      1,550,000      

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.1 (84,931)          (83,863)          (80,420)          (70,533)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,685             3,222             2,205             2,237             

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -             -             21,487           20,531           

รับดอกเบีย 22,047           41,546           21,506           39,993           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากในกจิกรรมลงทุน 2,791,513      1,535,649      2,816,778      1,542,228      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2 2,387             91,951           -             -             

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 4.1 (9,965)            (8,597)            (9,131)            (7,119)            

เงินปันผลจ่าย (1,052,485)     (643,184)        (1,052,485)     (643,184)        

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (17,763)          (16,844)          -             -             

จ่ายดอกเบีย (4,924)            (4,462)            (1,163)            (928)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,082,750)     (581,136)        (1,062,779)     (651,231)        

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ 2,202             (1,868)            -             -             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึนสุทธิ 1,870,203      842,811         1,775,092      832,076         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,902,744      3,507,123      2,716,668      3,399,179      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 มิถุนายน 4.3 4,772,947      4,349,934      4,491,760      4,231,255      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  

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

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 801-806 และ 809-810  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้  าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุ้น 
ร้อยละ 39.53  

1.2 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จ ากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 284 หมู่ 1 ต าบล 

ปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จังหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 
ในการบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 581 หมู่ 4 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขมุวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต 
น าเขา้ และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส านักงานตั้ งอยู ่
ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทั
ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา
ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม 
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้ นในสกุลเงินบาทและ 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูล
เพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเ งินรวมและงบแสดงฐานะการเ งินเฉพาะกิจการ ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยมิได้น ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ี
แลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดจ้ดัท าขึ้น
โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชี
ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั
ให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การ
ปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั 
  



 
- 3 - 

 

 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พ่ิมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าว
กบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี
อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้
กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจาก
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พ่ิมขอ้ผอ่นปรนส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง รวมทั้ง
ขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และ
การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตาม TFRS 7 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม
บริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล
กระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด
คงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันที่   ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  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 าขึ้นจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่าง
กาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,838  8,649  12,838  5,749 
บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 83,709  81,045  79,198  70,615 
หกั เงินสดจ่าย (84,931)  (83,863)  (80,420)  (70,533) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 11,616  5,831  11,616  5,831 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 64,791  31,249  62,355  26,181 
            บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด 3,577  47,709  2,285  47,709 

หกั เงินสดจ่าย (9,965)  (8,597)  (9,131)  (7,119) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 30 มิถุนายน        

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 58,403  70,361  55,509  66,771 

4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 162,262  90,986  -  - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 2,387  91,951  -  - 
หกั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        

ต่างประเทศและจากการแปลงค่างบการเงิน 9,728  (756)  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก        
สถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 174,377  182,181  -  - 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 4,759  896  560  560  
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 3,367,939  2,501,188  3,091,198  2,316,106  
เช็คในมือ 247  658  -  - 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน        
    (2564: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.53  ต่อปี)        
(2563: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 0.75 ต่อปี) 1,400,002  400,002  1,400,002  400,002  

 4,772,947  2,902,744  4,491,760  2,716,668  

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 1,178,740  573,178  1,293,858  599,377 
ลูกหน้ีอื่น 9,912  1,097  10,872  2,281 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 25,219  46,463  18,343  37,183 
รายไดค้า้งรับ 3,983  7,238  3,710  6,928 
เงินทดรองจ่าย 3,436  308  3,010  9 
 1,221,290  628,284  1,329,793  645,778 
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5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
จ านวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระ 454  575  207  171 
        บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 1,168,931  558,249  1,091,766  483,927 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน 22,744  10,915  22,256  8,634 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,123  -  1,051  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  935  -  935 
มากกว่า 12 เดือน 20,187  19,861  19,298  18,973 

 1,212,985  589,960  1,134,371  512,469 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 21.2.1)        
  ยงัไม่ถึงก าหนด -  10,494  191,959  112,997 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน -  -  839  - 
 -  10,494  192,798  112,997 

รวมลูกหน้ีการคา้ 1,212,985  600,454  1,327,169  625,466 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (34,245)  (27,276)  (33,311)  (26,089) 
 1,178,740  573,178  1,293,858  599,377 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
   เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,276  26,089 
เพ่ิมขึ้น 6,969  7,222 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2564 34,245  33,311 

6. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินคา้คงเหลือ 3,632,970  1,663,093  3,452,178  1,479,684 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (12,150)  (9,011)  (12,073)  (9,011) 
 3,620,820  1,654,082  3,440,105  1,470,673 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผกูพนัจาก
การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบส่ังจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้จ านวน 277.77 ลา้นบาท และ 191.62 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระ
ผูกพนัจากการท่ีบริษทัต้องส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อตั๋วปุ๋ ยของบริษทัท่ีออกให้แก่ลูกค้าจ านวน 254.17 ล้านบาท และ 
201.35 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
เงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 1,643,582  4,496,294  1,498,000  4,350,000 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขาย        
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 39,582  1,060  38,457  1,061 
 1,683,164  4,497,354  1,536,457  4,351,061 

7.2 เงินฝากประจ า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.25 - 0.63  0.25 - 0.85 1,643,582  4,496,294 

    
 วันครบก ำหนดช ำระ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจ า ครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.50 - 0.63  0.40 - 0.85 1,498,000  4,350,000 
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8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัในงบการเงินรวมเป็น
ท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพื่อรับค่าเช่าและไม่ไดใ้ชด้ าเนินงานซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ 
โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท 

9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี  

หน่วย : พันบำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,563,377  1,338,290 
บวก ซ้ือระหว่างงวด 83,709  79,198 
บวก  โอนกลบัอุปกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 520  - 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (369)  (368) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (126,579)  (112,710) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  9,882  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,530,540  1,304,410 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดคา่เส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคง
ใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ         
อาคารและอปุกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้        
แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,846,732  2,833,394  2,535,278  2,534,650 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้ าท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคารบางส่วนซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีสุทธิรวมจ านวน 428.16 ลา้นบาท และ 442.67 ลา้นบาท ตามล าดบั จ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 22.3) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินและอาคารทั้งหมดซ่ึงมีมูลค่า 
ตามบัญชีสุทธิรวมจ านวน 21.56 ล้านบาท จ านองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 22.3) 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        

ท่ีดิน 75,126  71,182  -  - 
อาคาร 34,219  37,822  34,219  37,822 
อุปกรณ์ 405  543  405  543 
ยานพาหนะ 23,802  27,261  19,688  23,125 

 133,552  136,808  54,312  61,490 
        
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18,575  19,422  17,293  18,039 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 39,828  45,369  38,216  44,316 

 58,403  64,791  55,509  62,355 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้รับรู้เพ่ิมขึ้นในงบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 3.57 ลา้นบาท และ 2.28 ลา้นบาท  ตามล าดบั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อายุสัญญาเช่า 48 ปี อาคารส านกังาน อุปกรณ์และ
รถยนต ์อายสัุญญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 - 6 ปี 

เ ม่ือวันท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limited ได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับบริษัทแห่งหน่ึงใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการด าเนินงาน ซ่ึงการเช่าท่ีดิน
ดังกล่าวมีราคารวมทั้งส้ิน 2.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุวนัที่  
4 มิถุนายน 2607 สิทธิการเช่าดงักล่าว รวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม 

10.2 จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,559  5,454  4,742  4,352 
ดอกเบ้ียจ่าย 559  2,063  526  613 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 3,023  2,906  243  602 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์มีูลค่าต ่า 1,346  494  1,188  309 
 10,487  10,917  6,699  5,876 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,096  9,149  9,463  6,878 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,147  2,369  1,087  861 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 6,096  9,719  521  5,025 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์มีูลค่าต ่า 2,684  1,191  2,317  876 
 21,023  22,428  13,388  13,640 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และค่าสิทธิการใช้
ซอฟตแ์วร์ ส าหรับค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดว่้าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
ค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เ ร่ือง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ตามรายงาน
ของผู ้ประเมินอิสระเม่ือวันท่ี  7 มกราคม 2564 ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 2 มกราคม 
2564 โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่ายติุธรรมสูงกว่าราคาตามบญัชี 

12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะน ามาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละ
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวนั้นสามารถน ามาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,496  45,635  34,326  39,695 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  116,609  109,180  109,180 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

หน่วย : พันบำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2564    2564 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,455  1,385  6,840 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  626  2,438 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,441  (3,159)  2,282 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 33,139  682  33,821 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (212)  (5,673)  (5,885) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,635  (6,139)  39,496 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
หน่วย : พันบำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2563    2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,811  2,062  7,873 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  226  349 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  1,120  33,469 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  3,404  43,387 
      
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

หน่วย : พันบำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2564    2564 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,218  1,444  6,662 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  626  2,438 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,500  (3,218)  2,282 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,377  1,227  28,604 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (212)  (5,448)  (5,660) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,695  (5,369)  34,326 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
หน่วย : พันบำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2563    2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,633  2,062  7,695 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  226  349 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  1,203  27,370 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  3,487  37,110 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 261,640  182,576  254,472  178,401 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 6,139  (3,404)  5,369  (3,487) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 267,779  179,172  259,841  174,914 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถกระทบยอดกบัก าไรทางบญัชี
ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,315,516  841,397  1,162,276  886,155 
ภาษีเงินไดค้ านวณในอตัราร้อยละ 20 263,103  168,279  232,455  177,231 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 4,676  10,893  27,386  (2,317) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 267,779  179,172  259,841  174,914 
        
 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 20.36  21.29  22.36  19.74 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อย
ละ 20 ในการค านวณค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีก าหนดในประเทศนั้น ๆ  
ในการค านวณค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น        
จากสถาบนัการเงิน 174,377  162,262  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงิน
กูยื้มระยะส้ัน และสินเช่ือประเภทอื่น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 ต่อ
ปี วงเงินสัญญาดงักล่าวมีการค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและอาคารทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเงินกูยื้มระยะส้ันและสินเช่ือ
ประเภทอื่น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง ร้อยละ 0.54 - 0.61 และร้อยละ 
0.63 - 0.71 ต่อปี ตามล าดบั วงเงินสัญญาดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 22.5) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ 1,641,350  198,052  1,609,327  169,548 
เจา้หน้ีอื่น 92,100  55,699  91,043  52,518 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,416  2,416  2,416  2,416 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 122,510  176,006  97,029  145,199 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 35,945  66,840  35,930  66,103 
รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 241,829  124,777  218,237  135,249 
 2,136,150  623,790  2,053,982  571,033 

15. รำยได้จำกกำรขำยตั้งพกัและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
รายได้จากการขายตั้ งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบส่ังจ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกให้แก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ยและยงัไม่ไดรั้บช าระเงินค่าปุ๋ ยตามตัว๋ 
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ ยส าหรับตัว๋ปุ๋ ยน้ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจ านวน
เดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระเงินได ้แต่บริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ ยคา้งส่งดงักล่าว 

ทั้งน้ี สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วม
สินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ ยให้ลูกคา้แลว้หรือไดรั้บช าระเงินล่วงหน้าจากลูกคา้
แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก
การขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

  



 
- 14 - 

 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

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

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 149,577  161,304  131,963  136,885 
 169,105  169,694  143,019  140,883 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายดุงักล่าว
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,841  5,762  5,128  5,135 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,169  1,102  1,006  880 

 7,010  6,864  6,134  6,015 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 169,694  173,358  140,883  142,445 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,841  5,762  5,128  5,135 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,169  1,102  1,006  880 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (7,599)  (12,877)  (3,998)  (11,611) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 169,105  167,345  143,019  136,849 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.60  1.60 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 
อตัราเพิ่มขึ้นของราคาทองค า 3  3 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560  ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560 
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17. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 2,038  1,505  5,648  4,893 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,397  655  1,397  698 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 21,376  -  27,289  - 
เงินปันผลรับ -  -  -  20,531 
อื่น ๆ 4,335  5,375  5,138  6,145 

 29,146  7,535  39,472  32,267 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 4,128  3,229  11,144  10,249 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,837  1,230  1,837  745 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 76,792  9,515  84,847  9,081 
เงินปันผลรับ -  -  21,487  20,531 
อื่น ๆ 5,771  5,565  7,359  6,673 

 88,528  19,539  126,674  47,279 

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (36,912)  (14,207)  (48,321)  (30,573) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 63,320  30,194  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 3,059,383  2,048,448  3,054,545  2,030,340 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 127,125  125,459  103,400  100,946 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 69,359  66,828  61,521  57,878 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 5,760  10,790  5,879  10,632 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,763  366  3,723  366 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (205,057)  (190,795)  (208,853)  (183,332) 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 96,571  64,662  -  - 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 4,414,489  2,942,325  4,379,938  2,893,064 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 252,153  247,138  204,198  199,805 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 137,675  131,420  122,173  113,700 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  6,969  10,467  7,222  10,309 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,139  1,131  3,062  1,131 

19. ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั 
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  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 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,052.49 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรก าไรของปี 2563 เงินปันผลน้ีไดจ้่ายแลว้ในเดือน
เมษายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการจดัสรรก าไรของปี 2562 
ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 643.19 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลน้ีไดจ้่ายแล้วในเดือน
เมษายน 2563 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 
 ผู้ถือหุ้นสำมัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  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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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรก าไรของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ำยแก่  จ ำนวนเงิน 
 ผู้ถือหุ้นสำมัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  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. รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
21.1 เงินลงทุน 

21.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 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  136,899  - 

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 าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี   
30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
 2564  2563  2564  2563 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 45  67  92  145 
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21.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  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 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      552,855  552,855 

      หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย    (169,000)  - 
      383,855  552,855 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทับันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 
ในบริษทั TCCC Myanmar Limited จ านวนเงิน 169 ลา้นบาท 

21.2 รายการระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  192,798  102,503 
บริษทั พรสวรรคเ์คมีคอล จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,037  -  4,037 
บริษทั ธนเทพเทวา จ ากดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6,457  -  6,457 
  -  10,494  192,798  112,997 

ลูกหน้ีอื่น         
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  877  910 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  32  54 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  730  623 

  -  -  1,639  1,587 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 4,594  4,306  -  - 
         

 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัดงักล่าวไม่มีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มบริษทัจึงมีผลท าให้บริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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21.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  113,218  35,703 
         
รำยได้อื่น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,964  3,724 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  16  13 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  1,026  954 
  -  -  5,006  4,691 

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  17,531 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  3,000 
  -  -  -  20,531 

ค่ำซ้ือ         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 2,991  310  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอื่น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน)* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  508  -  457 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 8,940  10,110  8,898  9,642 

* เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  161,122  81,531 
         
รำยได้อื่น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  7,663  7,656 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  30  18 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  1,871  1,771 
  -  -  9,564  9,445 

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  18,487  17,531 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,000  3,000 
  -  -  21,487  20,531 

ค่ำซ้ือ         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 4,755  625  -  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยอื่น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่         
จ ากดั (มหาชน)* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,028  -  915 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร กรรมการ 18,620  19,062  18,086  18,576 

* เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

การซ้ือและการขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยและ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ราคาและเง่ือนไข
เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด  
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22. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
22.1 บริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 49.78 ลา้นบาท 

และ 36.59 ลา้นบาท ตามล าดบั 

22.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่าใน
งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 10.94 ลา้นบาท และ 8.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่าใน
งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 15.27 ลา้นบาท และ 7.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

22.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินใน
ประเทศหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะส้ัน เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และหนงัสือค ้าประกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและ
อาคาร เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 สกุลเงิน 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2564  2563  2564  2563 
วงเงินสินเช่ือ* บาท 8,939.13  11,636.66  8,767.76  11,454.58 
 ดอลลาร์สหรัฐ 37.50  37.50  30.00  30.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 3,197.47  2,770.13  3,181.84  2,753.01 
 ดอลลาร์สหรัฐ 142.22  167.91  136.26  161.56 
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์
รีซีทของธนาคารนั้น 

22.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พันบำท 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

หนงัสือค ้าประกนัไฟฟ้า 8,831  8,831  8,656  8,656 
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22.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูยื้มระยะส้ัน
และวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 386.66 ลา้นบาท) 
และจ านวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 362.48 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเป็นผูค้  ้าประกนัให้กบับริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง เพื่อจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ ยเชิงเดี่ยวเป็นจ านวนเงิน 0.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 4.11 
ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 14.70 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

22.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศ
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 26.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 855.58 ล้านบาท) และ
จ านวนเงิน 1.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 54.31 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศ
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 4.39 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 
0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

23. กำรด ำเนินงำนท่ีมีลักษณะเป็นฤดูกำล 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายไดห้ลกัของบริษทัเกิดขึ้นตามฤดูกาล
ภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดขึ้นมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสามของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายไดห้ลกั
ดงักล่าวเม่ือเกิดขึ้นจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติม รายได ้ตน้ทุนขายและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไดน้ ามาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขาย 11,207,954  8,651,747  10,681,145  8,227,082 
รายไดจ้ากการให้บริการ 126,104  126,501  -  - 
ตน้ทุนขาย 8,483,920  6,689,422  8,059,833  6,304,446 
ตน้ทุนการให้บริการ 41,284  39,100  -  - 
การแบ่งปันก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,854,143  1,143,647  1,718,812  1,233,345 
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24. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนนิงำนแยกตำมส่วนงำน 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต น าเขา้ ส่งออกและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ  โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต 
น าเขา้ และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ  สารละลาย เคมีภณัฑ ์บริการให้เช่าและอื่น ๆ ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานแยกตาม
ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถจ าแนกไดต้ามน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2564 
หน่วย : พันบำท 

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

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  4,406,715  -  4,406,715     
- รายไดอ่ื้น 34,137  15,939  50,076     
 4,440,852  15,939  4,456,791  884,895  13,937,078 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  32,329  32,329     
- รายไดอ่ื้น 179  223  402     
 179  32,552  32,731  16,976  218,505 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  91,205  2,186  93,391     
- รายไดอ่ื้น ๆ 544  38  582     
 91,749  2,224  93,973  9,150  284,700 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (124,535)     
รวมรายได ้     4,458,960     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       911,021   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (184,999)   
ก าไรส าหรับงวด       726,022   

         14,440,283 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (718,782) 
สินทรัพยร์วม         13,721,501 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (6,654)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         2,165   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

721,533 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564         13,721,501 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2564 
หน่วย : พันบำท 

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

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  6,232,161  -  6,232,161     
- รายไดอ่ื้น 115,945  28,209  144,154     
 6,348,106  28,209  6,376,315  1,275,953  13,937,078 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  62,518  62,518     
- รายไดอ่ื้น 260  458  718     
 260  62,976  63,236  30,110  218,505 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  151,359  2,933  154,292     
- รายไดอ่ื้น ๆ 1,113  38  1,151     
 152,472  2,971  155,443  9,453  284,700 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (200,966)     
รวมรายได ้     6,394,028     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,315,516   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (267,779)   
ก าไรส าหรับงวด       1,047,737   

         14,440,283 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (718,782) 
สินทรัพยร์วม         13,721,501 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (11,863)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         7,799   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

1,043,673 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564         13,721,501 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2563 
หน่วย : พันบำท 

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

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  3,160,467  -  3,160,467     
- รายไดอ่ื้น 11,555  19,989  31,544     
 3,172,022  19,989  3,192,011  713,831  12,017,941 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  27,549  27,549     
- รายไดอ่ื้น 137  481  618     
 137  28,030  28,167  9,001  226,715 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  69,244  1,399  70,643     
- รายไดอ่ื้น ๆ -  54  54     
 69,244  1,453  70,697  2,892  263,091 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (44,296)     
รวมรายได ้     3,246,579     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       725,724   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (154,643)   
ก าไรส าหรับงวด       571,081   

         12,507,747 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (620,110) 
สินทรัพยร์วม         11,887,637 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (3,528)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         (11,254)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

556,299 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563         11,887,637 

 

  



 
- 25 - 

 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2563 
หน่วย : พันบำท 

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

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร          
- รายไดจ้ากการขาย  4,302,070  -  4,302,070     
- รายไดอ่ื้น 38,271  41,376  79,647     
 4,340,341  41,376  4,381,717  822,788  12,017,941 
ส่วนงานบริการให้เช่า          
- รายไดจ้ากการบริการ -  56,137  56,137     
- รายไดอ่ื้น 793  1,077  1,870     
 793  57,214  58,007  20,777  226,715 
ส่วนงานอ่ืน ๆ          
- รายไดจ้ากการขาย  107,068  4,348  111,416     
- รายไดอ่ื้น ๆ 204  54  258     
 107,272  4,402  111,674  (2,168)  263,091 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน     (111,364)     
รวมรายได ้     4,440,034     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       841,397   
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (179,172)   
ก าไรส าหรับงวด       662,225   

         12,507,747 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน         (620,110) 
สินทรัพยร์วม         11,887,637 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       (8,169)   
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 
       

 
  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         4,539   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 
       

658,595 
  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563         11,887,637 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใด
ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
25.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
หลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพ่ือป้องกนัความเส่ียงบางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ระยะเวลำ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ัน 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

(พัน) 
อัตรำถัวเฉลี่ย
ตำมสัญญำ 
(บำท) 

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

มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 50,992 31.2387 6 - 320 38,347 

ล าดบั 2 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,668 31.3956 78 - 181 1,124 

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 30 มิถุนำยน 2564 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 8,479 31.0413 12 - 364 (10,045) ล าดบั 2 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,415 31.0182 12 - 357 4,400 ล าดบั 2 

25.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พัน 

 สินทรัพย์เงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 7,542 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,386 
 จ๊าต 5,365,630 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,424 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,665 
 จ๊าต 2,930,211 
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หน่วย : พัน 

 หนี้สินเงินตรำต่ำงประเทศ 
 สกุลเงิน จ ำนวนเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564   
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 46,388 
 ยโูร 16 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,306 
 จ๊าต 128,890 

   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   

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

26. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564  
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