
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 มนูญ  มนูสุข 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 5,069,478      2,902,744      4,654,393      2,716,668      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5.1 437,447         628,284         707,094         645,778         
สินคา้คงเหลือ 6 1,702,270      1,654,082      1,565,406      1,470,673      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7.1 2,990,819      4,497,354      2,822,825      4,351,061      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,364             717                1,203             600                

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 10,201,378    9,683,181      9,750,921      9,184,780      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 136,936         136,807         98,000           98,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 - - 383,855         552,855         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 29,213           29,213           39,527           39,527           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,496,737      1,563,377      1,269,005      1,338,290      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 133,806         136,808         49,585           61,490           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11 545,901         545,901         545,901         545,901         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 43,468           45,635           38,435           39,695           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,615             6,309             7,186             5,040             

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,394,676      2,464,050      2,431,494      2,680,798      
รวมสินทรัพย์ 12,596,054    12,147,231    12,182,415    11,865,578    

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน 13 171,368         162,262         -          -          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 14 731,004         623,790         674,403         571,033         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10.1 17,559           19,422           16,028           18,039           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 112,663         200,479         109,415         196,260         
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 19,528           8,390             11,056           3,998             
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 24,881           1,415             24,881           -          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 30,474           24,119           14,897           11,510           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,107,477      1,039,877      850,680         800,840         

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10.1 36,841           45,369           34,860           44,316           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,609         116,609         109,180         109,180         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 152,956         161,304         135,031         136,885         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,920           17,850           15,980           16,011           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 324,326         341,132         295,051         306,392         
รวมหน้ีสิน 1,431,803      1,381,009      1,145,731      1,107,232      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 19 (43,570)          (43,570)          (43,570)          (43,570)          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 175,415         175,415         175,415         175,415         
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,231,234      8,846,011      9,150,697      8,872,359      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (47,083)          (59,318)          -             -             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 11,070,138    10,672,680    11,036,684    10,758,346    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 94,113           93,542           -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 11,164,251    10,766,222    11,036,684    10,758,346    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,596,054    12,147,231    12,182,415    11,865,578    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564
หน่วย : พนับาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 3,705,289      3,675,309      3,565,176      3,505,386      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33,474           28,562           -             -             
ตน้ทุนขาย (3,078,296)     (2,646,830)     (2,969,332)     (2,507,824)     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (9,142)            (11,776)          -             -             
กําไรขั้นต้น 651,325         1,045,265      595,844         997,562         
รายไดด้อกเบ้ีย 3,293             7,625             2,854             7,260             
รายไดอ่ื้น 17 9,923             27,974           34,113           29,972           
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 664,541         1,080,864      632,811         1,034,794      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (52,692)          (110,145)        (40,419)          (93,769)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,600)          (78,541)          (47,626)          (56,411)          
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (10,072)          (9,023)            (10,030)          (9,005)            
รวมค่าใชจ่้าย (145,364)        (197,709)        (98,075)          (159,185)        
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 519,177         883,155         534,736         875,609         
ตน้ทุนทางการเงิน (1,117)            (1,163)            (582)               (611)               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 37                  44                  -             -             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 518,097         882,036         534,154         874,998         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (109,792)        (170,532)        (105,766)        (167,791)        
กําไรสําหรับงวด 408,305         711,504         428,388         707,207         

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 4,436             4,112             -             -             
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 412,741         715,616         428,388         707,207         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 401,834         707,077         -             -             
6,471             4,427             -             -             

408,305         711,504         -             -             

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 406,270         711,189         -             -             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,471             4,427             -             -             

412,741         715,616         -             -             

กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.69               1.21               0.73               1.21               
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก พนัหุ้น 584,714         584,714         584,714         584,714         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 9,927,686      8,002,916      9,585,583      7,648,507      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 98,925           89,047           -             -             
ตน้ทุนขาย (7,868,564)     (5,907,486)     (7,602,255)     (5,601,335)     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (27,270)          (31,803)          -             -             
กําไรขั้นต้น 2,130,777      2,152,674      1,983,328      2,047,172      
รายไดด้อกเบ้ีย 20,853           39,883           19,911           38,381           
รายไดอ่ื้น 17 83,666           47,513           160,324         77,251           
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,235,296      2,240,070      2,163,563      2,162,804      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (157,072)        (249,928)        (116,269)        (207,106)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (212,818)        (235,051)        (152,003)        (165,425)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1.2 -             -             (169,000)        -             
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21.2.2 (28,692)          (28,085)          (28,116)          (27,581)          
รวมค่าใชจ่้าย (398,582)        (513,064)        (465,388)        (400,112)        
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,836,714      1,727,006      1,698,175      1,762,692      
ตน้ทุนทางการเงิน (3,230)            (3,762)            (1,745)            (1,539)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21.1.1 129                189                -             -             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,833,613      1,723,433      1,696,430      1,761,153      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (377,571)        (349,704)        (365,607)        (342,705)        
กําไรสําหรับงวด 1,456,042      1,373,729      1,330,823      1,418,448      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 12,235           8,651             -             -             
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,468,277      1,382,380      1,330,823      1,418,448      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,437,708      1,361,133      -             -             
18,334           12,596           -             -             

1,456,042      1,373,729      -             -             

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,449,943      1,369,784      -             -             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,334           12,596           -             -             

1,468,277      1,382,380      -             -             

กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 2.46               2.33               2.28               2.43               
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก พนัหุ้น 584,714         584,714         584,714         584,714         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ทุนสํารอง จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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)          

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 -           -           -        -             -                       -            (16,844)        (16,844)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        1,361,133      8,651                                  1,369,784      12,596         1,382,380         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,754,142 (43,570)        175,415 8,733,098      (51,012)                               10,568,073    87,670         10,655,743       

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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)       

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -           -        1,437,708      12,235                                 1,449,943      18,334         1,468,277         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,754,142 (43,570)        175,415 9,231,234      (47,083)                               11,070,138    94,113         11,164,251       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ที่ไม่มีอํานาจ

ตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม

ทุนที่ออก  ส่วนตํ่ากว่า กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ รวม ส่วนได้เสีย รวม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ ทุนที่ออก

และชําระแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 7,986,364        9,872,351        
จ่ายเงินปันผล 20 -               -               -               (643,185)          (643,185)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               1,418,448        1,418,448        
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,754,142 (43,570)            175,415 8,761,627        10,647,614      

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 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 -               -               -               1,330,823        1,330,823        
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,754,142 (43,570)            175,415 9,150,697        11,036,684      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ส่วนตํ่ากว่า กําไรสะสม รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,456,042      1,373,729      1,330,823      1,418,448      
ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 377,571         349,704         365,607         342,705         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,256             8,332             1,222             7,952             
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (1,758)            9,543             (1,849)            9,543             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -             169,000         -             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 208,050         199,863         184,447         173,161         
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,109)            (1,676)            (1,374)            (1,098)            
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,515           10,297           9,202             9,022             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (129)               (189)               -             -             
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 43,291           1,021             (10,692)          389                
รายไดเ้งินปันผลรับ -             -             (21,487)          (20,531)          
ดอกเบ้ียรับ (20,853)          (39,883)          (19,911)          (38,381)          
ตน้ทุนทางการเงิน 3,230             3,762             1,745             1,539             
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 2,075,106      1,914,503      2,006,733      1,902,749      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 205,099         (351,157)        (46,585)          (372,554)        
สินคา้คงเหลือ (46,430)          (194,190)        (92,884)          (170,767)        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (647)               (294)               (603)               (38)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,306)            258                (2,146)            317                

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 103,542         736,170         95,008           674,751         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,355             1,073             3,387             (1,749)            
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 70                  3,013             (31)                 4,300             

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,725)            (14,070)          (3,998)            (11,611)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,333,064      2,095,306      1,958,881      2,025,398      

จ่ายภาษีเงินได้ (463,220)        (315,439)        (451,191)        (306,663)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,869,844      1,779,867      1,507,690      1,718,735      

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -             2,675,452      -             2,500,000      
เงินฝากประจาํลดลง (เพิ่มข้ึน) 1,532,710      (3,756,549)     1,552,000      (3,600,000)     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.1 (107,392)        (99,964)          (102,814)        (82,803)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,858             4,288             2,631             3,207             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -             -             21,487           20,531           
รับดอกเบ้ีย 25,590           47,126           24,713           44,720           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน 1,453,766      (1,129,647)     1,498,017      (1,114,345)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4.2 (9,071)            39,837           -             -             

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.1 (15,440)          (13,486)          (13,752)          (11,357)          
เงินปันผลจ่าย (1,052,485)     (643,184)        (1,052,485)     (643,184)        
เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (17,763)          (16,844)          -             -             
จ่ายดอกเบ้ีย (5,635)            (6,307)            (1,745)            (1,539)            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,100,394)     (639,984)        (1,067,982)     (656,080)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (56,482)          338                -             -             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 2,166,734      10,574           1,937,725      (51,690)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,902,744      3,507,123      2,716,668      3,399,179      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 4.3 5,069,478      3,517,697      4,654,393      3,347,489      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไป 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

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

โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 801-806 และ 809-810  

ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้าํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

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

ร้อยละ 39.53  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  

1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยู่ท่ี 284 หมู่ 1 ตาํบล 

ปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบธุรกิจหลกั 

ในการบริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

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

อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขมุวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต 

นาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานักงานตั้ งอยู ่

ท่ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทั

ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมา

ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม 

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูล

เพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงนาํมาแสดง

เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงได้

ตรวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินของไทยมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน่ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบ

การเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กันยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มีการ

ตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ี

แลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดจ้ดัทาํข้ึน

โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับงวดบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดสําหรับ

การรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั

ให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การ

ปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พ่ิมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้

ชัว่คราวสาํหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าว

กบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี

อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้

กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจาก

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พ่ิมขอ้ผอ่นปรนสาํหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตาม

สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง รวมทั้ง

ขอ้ยกเวน้สาํหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และ

การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม

บริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล

กระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้และยอด

คงเหลือระหวา่งกนัออกแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที่   ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2563 

 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00  51.00  51.00 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99  99.99  99.99 

TCCC Myanmar Limited 99.99  99.99  99.99 

2.9 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ

ขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่าง

กาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

4. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 

4.1 รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,838  8,649  12,838  5,749 

บวก  ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 106,807  97,460  102,229  83,199 

หกั เงินสดจ่าย (107,392)  (99,964)  (102,814)  (82,803) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 12,253  6,145  12,253  6,145 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม        

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 64,791  31,249  62,355  26,181 

บวก  หน้ีสินตามสัญญาเช่าระหวา่งงวด 5,049  47,709  2,285  47,710 

หกั เงินสดจ่าย (15,440)  (13,486)  (13,752)  (11,357) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน        

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 54,400  65,472  50,888  62,534 

4.2 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก        

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

บวก เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ (9,071)  39,837  -  - 

หกั กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา        

ต่างประเทศและจากการแปลงค่างบการเงิน 18,177  4,325  -  - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 171,368  135,148  -  - 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 9,898  896  560  560  

เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 4,559,578  2,501,188  4,153,831  2,316,106  

เช็คในมือ -  658  -  - 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน        

    (2564: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 ต่อปี)        

(2563: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 0.75 ต่อปี) 500,002  400,002  500,002  400,002  

 5,069,478  2,902,744  4,654,393  2,716,668  

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 411,204  573,178  684,292  599,377 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,903  1,097  8,197  2,281 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,651  46,463  9,420  37,183 

รายไดค้า้งรับ 3,635  7,238  3,259  6,928 

เงินทดรองจ่าย 2,054  308  1,926  9 

 437,447  628,284  707,094  645,778 
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5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

จาํนวนรายของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระ 376   575  161  171 

        
บริษทัอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 353,927  558,249  298,126  483,927 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 64,673  10,915  64,435  8,634 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 221  -  -  - 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,062  935  991  935 

มากกวา่ 12 เดือน 19,853  19,861  18,964  18,973 

 439,736  589,960  382,516  512,469 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 21.2.1)        

  ยงัไม่ถึงกาํหนด -  10,494  329,087  112,997 

รวมลูกหน้ีการคา้ 439,736  600,454  711,603  625,466 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (28,532)  (27,276)  (27,311)  (26,089) 

 411,204  573,178  684,292  599,377 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 

   เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,276  26,089 

เพิ่มข้ึน 1,256  1,222 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 28,532  27,311 

6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้คงเหลือ 1,709,523  1,663,093  1,572,568  1,479,684 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (7,253)  (9,011)  (7,162)  (9,011) 

 1,702,270  1,654,082  1,565,406  1,470,673 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระผกูพนัจาก

การท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสัง่จ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 121.50 ลา้นบาท และ 191.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ท่ีมีภาระ

ผกูพนัจากการท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อตัว๋ปุ๋ยของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 99.40 ลา้นบาท และ 201.35 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

7.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        

เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 2,963,584  4,496,294  2,798,000  4,350,000 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขาย        

เงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 27,235  1,060  24,825  1,061 

 2,990,819  4,497,354  2,822,825  4,351,061 

7.2 เงินฝากประจาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 วนัครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.25 - 0.63  0.25 - 0.85 2,963,584  4,496,294 

    

 วนัครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563 2564  2563 2564  2563 

เงินฝากประจาํ ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน       

 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.43 - 0.63  0.40 - 0.85 2,798,000  4,350,000 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในงบการเงินรวมเป็น

ท่ีดินซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ โดยมีราคาตามบญัชี 29.21 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในงบการเงินเฉพาะ

กิจการเป็นท่ีดินท่ีถือครองเพ่ือรับค่าเช่าและไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานซ่ึงไดรั้บโอนจากการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและจากการซ้ือ 

โดยมีราคาตามบญัชี 39.53 ลา้นบาท 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกจิการ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,563,377  1,338,290 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด 106,808  102,229 

บวก  โอนกลบัอปุกรณ์จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 520  - 

หกั ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (1,270)  (1,257) 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (191,324)  (170,257) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  18,626  - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,496,737  1,269,005 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใชง้านอยู ่มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ         

อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้        

แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 2,867,482  2,833,394  2,553,998  2,534,650 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้าํท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคารบางส่วนซ่ึงมีมูลค่า

ตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 420.59 ลา้นบาท และ 442.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั จาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 22.3) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดินและอาคารทั้งหมดซ่ึงมีมูลค่า 

ตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 21.56 ลา้นบาท จาํนองเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ือกับ

สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 22.3) 

  



 
- 9 - 

 

 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

ท่ีดิน 79,082  71,182  -  - 

อาคาร 32,419  37,822  32,419  37,822 

อุปกรณ์ 335  543  335  543 

ยานพาหนะ 21,970  27,261  16,831  23,125 

 133,806  136,808  49,585  61,490 

        

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17,559  19,422  16,028  18,039 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 36,841  45,369  34,860  44,316 

 54,400  64,791  50,888  62,355 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้รับรู้เพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวน 5.05 ลา้นบาท และ 2.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อายสุัญญาเช่า 48 ปี อาคารสาํนกังาน อุปกรณ์และ

รถยนต ์อายสุญัญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 - 6 ปี 

เ ม่ือวันท่ี  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limited ได้ทําสัญญาเช่าท่ี ดินกับบริษัทแห่งหน่ึงใน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งในการดาํเนินงาน ซ่ึงการเช่าท่ีดิน

ดังกล่าวมีราคารวมทั้ งส้ิน 2.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุว ันท่ี 

4 มิถุนายน 2607 สิทธิการเช่าดงักล่าว รวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบการเงินรวม 

10.2 จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,630  5,642  4,727  4,385 

ดอกเบ้ียจ่าย 525  989  481  585 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 2,660  6,832  228  1,077 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 1,370  1,673  1,184  894 

 10,185  15,136  6,620  6,941 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16,726  14,791  14,190  11,263 

ดอกเบ้ียจ่าย 1,672  3,358  1,568  1,446 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 8,756  16,551  749  6,102 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 4,054  2,864  3,501  1,770 

 31,208  37,564  20,008  20,581 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และค่าสิทธิการใช้

ซอฟตแ์วร์ สาํหรับค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพ่ือประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

ค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เ ร่ือง ความเห็นเก่ียวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ตามรายงาน

ของผู ้ประเมินอิสระเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 2 มกราคม 

2564 โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละ

หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวนั้นสามารถนาํมาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัหน่วยจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มี

ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,468  45,635  38,435  39,695 

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

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    30 กนัยายน 
 2564    2564 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,455  243  5,698 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  (351)  1,461 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,441  (3,158)  2,283 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 33,139  1,358  34,497 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (212)  (259)  (471) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,635  (2,167)  43,468 
      

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    30 กนัยายน 
 2563    2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,811  1,591  7,402 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  1,908  2,031 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,349  1,567  33,916 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  (799)  (799) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983  4,263  44,246 
      

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 7,429  -  7,429 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,609  -  116,609 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    30 กนัยายน 
 2564    2564 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,218  245  5,463 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,812  (351)  1,461 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 5,500  (3,218)  2,282 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,377  1,841  29,218 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (212)  223  11 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,695  (1,260)  38,435 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    30 กนัยายน 
 2563    2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,633  1,591  7,224 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 123  1,908  2,031 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700  (4)  1,696 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,167  1,804  27,971 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  (799)  (799) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,623  4,500  38,123 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 109,180  -  109,180 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180  -  109,180 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 375,404  353,967  364,347  347,205 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 2,167  (4,263)  1,260  (4,500) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 377,571  349,704  365,607  342,705 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 สามารถกระทบยอดกับกาํไร 

ทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,833,613  1,723,433  1,696,430  1,761,153 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 366,723  344,687  339,286  352,231 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการท่ีไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 10,848  5,017  26,321  (9,526) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 377,571  349,704  365,607  342,705 

        

 อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 20.59  20.29  21.55  19.46 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยใชอ้ตัราภาษีเงินได้

ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้น  ๆ

ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน        

จากสถาบนัการเงิน 171,368  162,262  -  - 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

เงินกูย้ืมระยะสั้น และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 

ต่อปี วงเงินสญัญาดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและอาคารทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นและสินเช่ือ

ประเภทอ่ืน ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง ร้อยละ 0.54 - 0.66 และร้อยละ 

0.63 - 0.71 ต่อปี ตามลาํดบั วงเงินสญัญาดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 22.5) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ 396,835  198,052  395,155  169,548 

เจา้หน้ีอ่ืน 59,654  55,699  58,325  52,518 

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,416  2,416  2,416  2,416 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 150,595  176,006  119,110  145,199 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 35,050  66,840  34,956  66,103 

รายไดจ้ากการขายตั้งพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 86,454  124,777  64,441  135,249 

 731,004  623,790  674,403  571,033 

15. รายได้จากการขายต้ังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายได้จากการขายตั้ งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

ท่ีตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสัง่จ่ายสินคา้ (“ตัว๋ปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั้งพกัเป็นการออกตัว๋ปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าปุ๋ยตามตัว๋ 

โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสาํหรับตัว๋ปุ๋ยน้ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้ในจาํนวน

เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเงินได ้แต่บริษทั

และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถขอยกเลิกตัว๋ปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว 

ทั้งน้ี สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วม

สินคา้ท่ีมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกตัว๋ปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้หรือไดรั้บชาํระเงินล่วงหน้าจากลูกคา้

แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก

การขายตั้งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19,528  8,390  11,056  3,998 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 152,956  161,304  135,031  136,885 

 172,484  169,694  146,087  140,883 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายดุงักล่าว

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,761  8,643  7,692  7,703 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,754  1,654  1,510  1,319 

 10,515  10,297  9,202  9,022 

การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน         

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 169,694  173,358  140,883  142,445 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,761  8,643  7,692  7,703 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,754  1,654  1,510  1,319 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (7,725)  (14,070)  (3,998)  (11,611) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน         

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 172,484  169,585  146,087  139,856 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.60  1.60 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 

 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 

อตัราเพิ่มข้ึนของราคาทองคาํ 3  3 

อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560  ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทย ปี 2560 
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17. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 2,097  1,480  5,816  5,036 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 272  446  -  353 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -  17,005  20,213  14,796 

อ่ืน ๆ 7,554  9,043  8,084  9,787 

 9,923  27,974  34,113  29,972 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่ารับ 6,225  4,709  16,960  15,285 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,109  1,676  1,374  1,098 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 62,007  26,520  105,060  23,877 

เงินปันผลรับ -  -  21,487  20,531 

อ่ืน ๆ 13,325  14,608  15,443  16,460 

 83,666  47,513  160,324  77,251 

18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 179,935  160,780  125,979  123,342 

ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 39,564  42,994  -  - 

วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 2,592,212  2,239,661  2,584,330  2,178,716 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 135,005  126,297  111,938  103,979 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 70,375  68,443  62,274  59,461 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (5,713)  (2,134)  (6,000)  (2,358) 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (4,897)  8,411  (4,911)  8,411 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (25,122)  (30,015)  (82,874)  (59,990) 

ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 136,135  107,656  -  - 

วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 7,006,701  5,181,986  6,964,268  5,071,780 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 387,158  373,435  316,136  303,784 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 208,050  199,863  184,447  173,161 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  1,256  8,332  1,222  7,952 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (1,758)  9,543  (1,849)  9,543 

19. ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

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

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570)  (2,323,570) 

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

20. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,052.49 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2563 เงินปันผลน้ีไดจ่้ายแลว้ในเดือน

เมษายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2562 

ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 643.19 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาลน้ีได้จ่ายแลว้ในเดือน

เมษายน 2563 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุน้

สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท วนัที่ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 29 มี.ค. 2564 2.90 18,487  17,763  36,250 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 29 มี.ค. 2564 6.00 3,000  -  3,000 

   21,487  17,763  39,250 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการจดัสรรกาํไรของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท วนัที่ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที่ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531  16,844  34,375 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 21 เม.ย. 2563 6.00 3,000  -  3,000 

   20,531  16,844  37,375 

21. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

21.1 เงินลงทุน 

21.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงินลงทนุ  เงินปันผลรับ 

   เงินลงทนุ วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,936  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน เงินลงทนุ  เงินปันผลรับ 

   เงินลงทนุ วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย   

   ร้อยละ      

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 200,000 49.00 98,000  136,807  - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  

30 กนัยายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37  44  129  189 
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21.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ ราคาทุน 

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

  2564 2563 2564 2563 2564  2563 

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

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ผลิต นาํเขา้ และจาํหน่าย        

 เคมีภณัฑ ์ 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999  49,999 

TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้ และจาํหน่าย        

 ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106  439,106 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      552,855  552,855 

      หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย    (169,000)  - 

      383,855  552,855 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทับันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 

ในบริษทั TCCC Myanmar Limited จาํนวนเงิน 169 ลา้นบาท 

21.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

21.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  329,087  102,503 

บริษทั พรสวรรคเ์คมีคอล จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,037  -  4,037 

บริษทั ธนเทพเทวา จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6,457  -  6,457 

  -  10,494  329,087  112,997 

ลูกหนีอ่ื้น         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,032  910 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  47  54 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  797  623 

  -  -  1,876  1,587 

เจ้าหนีก้ารค้า         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 8,452  4,306  -  - 

         
 

* ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัดงักล่าวไม่มีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มบริษทัจึงมีผลทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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21.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  114,391  26,451 

บริษทั ธนเทพทอง จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  924  -  924 

บริษทั ธนเทพธนูทอง จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,207  -  4,207 

บริษทั ธนเทพสารดินไทย จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,928  -  2,928 

  -  8,059  114,391  34,510 

รายได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,042  3,858 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  14  11 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  1,076  1,026 

  -  -  5,132  4,895 

ค่าซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 5,055  3,285  -  - 

         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         

จาํกดั (มหาชน)** บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  170  -  153 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 10,072  9,023  10,030  9,005 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  275,513  107,982 

บริษทั ธนเทพทอง จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  924  -  924 

บริษทั ธนเทพธนูทอง จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,207  -  4,207 

บริษทั ธนเทพสารดินไทย จาํกดั* บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,928  -  2,928 

  -  8,059  275,513  116,041 

รายได้อ่ืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  11,705  11,514 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  44  29 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  2,947  2,797 

  -  -  14,696  14,340 

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

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,000  3,000 

  -  -  21,487  20,531 

ค่าซ้ือ         
กลุ่มโซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 9,810  3,910  -  - 

         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่         

จาํกดั (มหาชน)** บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,198  -  1,068 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 28,692  28,085  28,116  27,581 

* ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัดงักล่าวไม่มีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มบริษทัจึงมีผลทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

** เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซ่ึงมีผลทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

การซ้ือและการขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยและ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ราคาและเง่ือนไข

เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยอา้งอิงตามราคาตลาด  
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22. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกัน 

22.1 บริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 140.25 ลา้น

บาท และ 36.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่าใน

งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 8.63 ลา้นบาท และ 6.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่าใน

งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15.27 ลา้นบาท และ 7.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ

หลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้และหนงัสือคํ้าประกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใชท่ี้ดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 

เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 สกลุเงิน 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

วงเงินสินเช่ือ* บาท 11,129.92  11,636.66  10,962.06  11,454.58 

 ดอลลาร์สหรัฐ 37.50  37.50  30.00  30.00 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 3,642.40  2,770.13  3,628.53  2,753.01 

 ดอลลาร์สหรัฐ     134.00  167.91  128.03  161.56 

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 91.34  91.34  91.34  91.34 

*  บริษทัสามารถทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเช่ือสาํหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์

รีซีทของธนาคารนั้น 

22.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออก

โดยธนาคารซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

หนงัสือคํ้าประกนัไฟฟ้า 8,831  8,831  8,656  8,656 
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22.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น

และวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 409.09 ลา้นบาท) 

และจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 362.48 ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเป็นผูค้ ํ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง เพื่อจดัซ้ือวตัถุดิบและปุ๋ยเชิงเดี่ยวเป็นจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 4.43 

ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 14.70 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

22.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารในประเทศออก

เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 10.20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 347.76 ลา้นบาท) และจาํนวน

เงิน 1.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 54.31 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศ

ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 6.16 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 

0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

23. การดําเนินงานท่ีมีลกัษณะเป็นฤดูกาล 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ รายไดห้ลกัของบริษทัเกิดข้ึนตามฤดูกาล

ภายในรอบระยะเวลาทางการเงินโดยเกิดข้ึนมากในช่วงงวดไตรมาสท่ีสองและสามของแต่ละปี บริษทัรับรู้รายไดห้ลกั

ดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึนจริงในไตรมาสนั้น ๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม รายได ้ตน้ทุนขายและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดน้าํมาแสดงไวด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขาย 11,237,934  9,375,881  10,740,935  8,956,376 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 131,016  117,595  -  - 

ตน้ทุนขาย 8,915,386  7,020,384  8,521,341  6,662,868 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 38,650  37,267  -  - 

การแบ่งปันกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,548,900  1,476,090  1,439,993  1,544,515 
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24. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต 

นาํเขา้ และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ สารละลาย เคมีภณัฑ ์บริการใหเ้ช่าและอ่ืน ๆ ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานแยกตาม

ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถจาํแนกไดต้ามน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย : พนับาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหน่ึง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  3,756,004  -  3,756,004     

- รายไดอ่ื้น 8,407  8,895  17,302     

 3,764,411  8,895  3,773,306  499,244  12,759,573 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  32,044  32,044     

- รายไดอ่ื้น 408  214  622     

 408  32,258  32,666  16,509  230,725 

ส่วนงานอ่ืน ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  63,676  1,429  65,105     

- รายไดอ่ื้น ๆ 2,451  -  2,451     

 66,127  1,429  67,556  2,344  286,317 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (121,512)     

รวมรายได ้     3,752,016     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       518,097   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (109,792)   

กาํไรสาํหรับงวด       408,305   

         13,276,615 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (680,561) 

สินทรัพยร์วม         12,596,054 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (6,471)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         4,436   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

406,270 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564         12,596,054 

  



 
- 23 - 

 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย : พนับาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหน่ึง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  9,988,165  -  9,988,165     

- รายไดอ่ื้น 99,273  37,104  136,377     

 10,087,438  37,104  10,124,542  1,775,197  12,759,573 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  94,562  94,562     

- รายไดอ่ื้น 668  672  1,340     

 668  95,234  95,902  46,619  230,725 

ส่วนงานอ่ืน ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  215,035  4,362  219,397     

- รายไดอ่ื้น ๆ 2,947  38  2,985     

 217,982  4,400  222,382  11,797  286,317 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (311,567)     

รวมรายได ้     10,131,259     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,833,613   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (377,571)   

กาํไรสาํหรับงวด       1,456,042   

         13,276,615 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (680,561) 

สินทรัพยร์วม         12,596,054 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (18,334)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         12,235   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

1,449,943 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564         12,596,054 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหน่ึง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  3,648,530  -  3,648,530     

- รายไดอ่ื้น 27,138  12,301  39,439     

 3,675,668  12,301  3,687,969  867,290  12,769,907 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  27,648  27,648     

- รายไดอ่ื้น 166  361  527     

 166  28,009  28,175  11,373  233,852 

ส่วนงานอ่ืน ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  53,231  913  54,144     

- รายไดอ่ื้น ๆ 526  -  526     

 53,757  913  54,670  3,373  271,406 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (31,300)     

รวมรายได ้     3,739,514     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       882,036   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (170,532)   

กาํไรสาํหรับงวด       711,504   

         13,275,165 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (641,947) 

สินทรัพยร์วม         12,633,218 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (4,427)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         4,112   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

711,189 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563         12,633,218 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หน่วย : พนับาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ท่ีใช้ 

 เวลาหน่ึง  ช่วงเวลา  รายได้อ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร          

- รายไดจ้ากการขาย  7,950,600  -  7,950,600     

- รายไดอ่ื้น 65,409  53,677  119,086     

 8,016,009  53,677  8,069,686  1,690,078  12,769,907 

ส่วนงานบริการใหเ้ช่า          

- รายไดจ้ากการบริการ -  83,785  83,785     

- รายไดอ่ื้น 959  1,438  2,397     

 959  85,223  86,182  32,150  233,852 

ส่วนงานอ่ืน ๆ          

- รายไดจ้ากการขาย  160,299  5,261  165,560     

- รายไดอ่ื้น ๆ 730  54  784     

 161,029  5,315  166,344  1,205  271,406 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     (142,664)     

รวมรายได ้     8,179,548     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,723,433   

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (349,704)   

กาํไรสาํหรับงวด       1,373,729   

         13,275,165 

หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน         (641,947) 

สินทรัพยร์วม         12,633,218 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       (12,596)   

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

         

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ         8,651   

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

       

1,369,784 

  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563         12,633,218 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใด

ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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25. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หลายสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเพ่ือป้องกนัความเส่ียงบางส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับช้ัน 

 สกลุเงิน จํานวนเงิน 

(พนั) 

อตัราถัวเฉลีย่

ตามสัญญา 

(บาท) 

ท่ีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) 

(พนับาท) 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 39,803 33.2511 29 - 357 24,779 
ลาํดบั 2 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,718 32.5370 36 - 179 2,411 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,691 30.7422 20 - 349 (3,339) 
ลาํดบั 2 

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

 
 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับช้ัน 

 สกลุเงิน จํานวนเงิน 

(พนั) 

อตัราถัวเฉลีย่

ตามสัญญา 

(บาท) 

ท่ีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) 

(พนับาท) 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 11,127 31.8818 36 - 364 (24,835) ลาํดบั 2 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,415 31.0182 12 - 357 4,400 ลาํดบั 2 

25.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อบริหาร

ความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนั 

 สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ 

 สกลุเงิน จํานวนเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 10,168 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,673 

 จ๊าต 11,142,709 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,424 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,665 

 จ๊าต 2,930,211 
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หน่วย : พนั 

 หนีสิ้นเงินตราต่างประเทศ 

 สกลุเงิน จํานวนเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,764 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,285 

 จ๊าต 292,415 

   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,602 

 ยโูร 3 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 5,036 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจลงนามของบริษัทเม่ือวันท่ี  

15 พฤศจิกายน 2564  
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