
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง  
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่                
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 
 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,413,588            3,036,127              15,193,031            2,764,412              
ลูกหน้ีการคา้ 6 8,250,250              10,100,386            8,284,906              10,153,973            
ลูกหน้ีอ่ืน 1,770,865              1,582,071              1,769,740              1,581,313              
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ค) 161,490                162,173                164,355                172,098                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ง) - - 49,465                  179,037                

สินคา้คงเหลือ 7 22,040,342            25,995,288            21,774,676            25,748,043            
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 128,848                1,585,140              126,277                1,583,314              
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 310,068                330,935                310,068                330,935                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 795,299                854,795                760,283                823,842                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 48,870,750            43,646,915            48,432,801            43,336,967            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 1,670,956              - 1,670,356              -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,635,588              1,635,588              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 604,718                257,283                651,000                260,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 8,137,419              8,000,187              6,977,347              6,840,490              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 - 1,667,182              - 1,666,582              
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (จ) - - 250,000                240,000                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 921,963                921,963                886,096                886,096                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 116,798,028          121,068,813          114,997,228          119,215,977          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 227,943                - 217,061                -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 778,475                563,509                749,882                559,421                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 3,168,325              1,376,315              3,041,688              1,260,764              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 327,976                348,222                325,646                345,893                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 132,635,803          134,203,474          131,401,892          132,910,811          
รวมสินทรัพย์ 181,506,553          177,850,389          179,834,693          176,247,778          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

2563 2563
สินทรัพย์

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 30 กนัยายน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 3,000,000                  6,900,000                  3,000,000                  6,900,000                  
เจา้หน้ีการคา้ 15 26,969,413                24,871,427                26,917,842                24,846,536                
เจา้หน้ีอ่ืน 1,678,948                  1,997,433                  1,657,633                  1,965,276                  
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ช) 166,571                     241,947                     183,695                     259,915                     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 171,276                     103,960                     171,276                     103,961                     
โบนสัคา้งจ่าย 884,694                     1,880,921                  875,122                     1,857,238                  
เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ 824,656                     740,502                     777,318                     732,695                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
       และหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14.2 15,332,968                8,189,878                  15,332,968                8,189,878                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

      ภายในหน่ึงปี 16 108,024                     - 103,718                     -
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 24 (ค) 1,147,992                  - 1,147,992                  -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 547,489                     780,493                     517,271                     737,759                     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50,832,031                45,706,561                50,684,835                45,593,258                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ 14.2 51,214,115                43,881,480                51,214,115                43,881,479                
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16 108,246                     - 101,499                     -
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 4,964,009                  4,835,708                  4,914,951                  4,788,138                  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 24 (ค) 201,015                     - 201,015                     -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 42,678                       24,529                       - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 56,530,063                48,741,717                56,431,580                48,669,617                
รวมหน้ีสิน 107,362,094              94,448,278                107,116,415              94,262,875                

2563 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 30 กนัยายน

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 20,475,000 พนัหุ้น 
มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 20,475,000                20,475,000                20,475,000                20,475,000                

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 20,434,419 พนัหุ้น 
มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 20,434,419                20,434,419                20,434,419                20,434,419                

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 28,554,212                28,554,212                28,554,212                28,554,212                
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,047,500                  2,047,500                  2,047,500                  2,047,500                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,103,737                32,349,455                21,699,878                30,969,522
หกั  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั
      ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (124,283)                    (124,283)                    - -

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั 
ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 15,177                       15,177                       - -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (17,731)                     (20,750)                     (17,731)                     (20,750)                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 74,013,031                83,255,730                72,718,278                81,984,903                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 131,428                     146,381                     - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 74,144,459                83,402,111                72,718,278                81,984,903                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 181,506,553              177,850,389              179,834,693              176,247,778              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

30 กนัยายน 30 กนัยายน
2563 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที่ ณ วนัที่

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 43,330,300 60,127,105 43,097,728 59,816,157 
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ (39,554,231) (59,863,973) (39,393,132) (59,631,134)
ก าไรขั้นต้น 3,776,069 263,132 3,704,596 185,023 
รายไดอ่ื้น 18 206,248 345,129 242,723 459,426 

19 (128,261) (150,052) (128,261) (150,052)
คา่ใชจ่้ายในการขาย (325,455) (379,580) (339,430) (425,689)

(1,239,152) (1,330,615) (1,201,335) (1,284,971)
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,289,449 (1,251,986) 2,278,293 (1,216,263)
ตน้ทนุทางการเงิน 20 (455,209) (498,615) (455,112) (498,615)
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 90,150 107,585 - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ 1,924,390 (1,643,016) 1,823,181 (1,714,878)
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 12 (365,369) 330,423 (357,212) 341,060 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,559,021 (1,312,593) 1,465,969 (1,373,818)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,555,992 (1,320,733) 1,465,969 (1,373,818)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3,029 8,140 - -

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,559,021 (1,312,593) 1,465,969 (1,373,818)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 21 0.08                     (0.06)                    0.07                     (0.07)                    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธสุ์ทธิ

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

หน่วย : พนับาท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,559,021 (1,312,593) 1,465,969 (1,373,818)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหมไ่ว้
  ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - (14,063) - (14,063)
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - 2,813 - 2,813 

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมไ่ว้
  ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- ผลก าไรจากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน 3,986 - 3,986 -
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน (797) - (797) -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,189 (11,250) 3,189 (11,250)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,562,210 (1,323,843) 1,469,158 (1,385,068)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,559,181 (1,331,983) 1,469,158 (1,385,068)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3,029 8,140 -                         -                         

1,562,210 (1,323,843) 1,469,158 (1,385,068)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 127,769,619 183,557,195 127,057,463 182,691,875 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (131,815,177) (180,411,820) (131,301,566) (179,767,471)
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (4,045,558) 3,145,375 (4,244,103) 2,924,404 
รายไดอ่ื้น 18 741,024 1,224,447 1,080,395 1,683,479 

19 (379,308) 890,478 (379,308) 890,478 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,019,394) (1,110,760) (1,064,460) (1,252,384)

(3,766,179) (3,974,108) (3,680,860) (3,784,525)
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (8,469,415) 175,432 (8,288,336) 461,452 
ตน้ทุนทางการเงิน 20 (1,402,108) (1,451,724) (1,401,822) (1,451,724)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 206,068 302,315 - -

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงินได้ (9,665,455) (973,977) (9,690,158) (990,272)
รายไดภ้าษีเงินได้ 12 1,919,198 333,837 1,918,222 366,184 
ขาดทุนส าหรับงวด (7,746,257) (640,140) (7,771,936) (624,088)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,759,839) (660,885) (7,771,936) (624,088)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13,582 20,745 - -

ขาดทุนส าหรับงวด (7,746,257) (640,140) (7,771,936) (624,088)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 21 (0.38)                     (0.03)                     (0.38)                     (0.03)                     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

ขาดทุนส าหรับงวด (7,746,257) (640,140) (7,771,936) (624,088)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหมไ่ว้
  ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - (13,776) - (13,776)
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - 2,755 - 2,755 

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมไ่ว้
  ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน (2,429) -              (2,429) -              
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน 486 -              486 -              
- ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุ
   ในบริษทัร่วม 9,446 (829) - -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 7,503 (11,850) (1,943) (11,021)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (7,738,754) (651,990) (7,773,879) (635,109)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,752,336) (672,735) (7,773,879)      (635,109)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13,582 20,745 - -

(7,738,754) (651,990) (7,773,879) (635,109)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พนับาท

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



หุ้นทุนซ้ือคืน - ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นทุน องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว - หุ้นสามัญของ ซ้ือคืน - หุ้นสามัญ ผลก าไร (ขาดทุน) ของสินทรัพย์ทางการเงิน ส่วนได้เสีย
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารอง บริษัททีถื่อโดย ของบริษัททีถื่อโดย ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของ ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย บริษัทย่อย ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 20,434,419 28,554,212 2,047,500 36,365,832 (124,283) 15,177 (6,745) 87,286,112 93,520 87,379,632 

เงินปันผลจ่าย - - - (1,836,822) - - - (1,836,822) (30,213)        (1,867,035)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด - - - (660,885)          - - - (660,885) 20,745 (640,140)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - (829)                - - (11,021) (11,850) - (11,850)

เพ่ิมสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของ

  ผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 54,000         54,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 20,434,419 28,554,212 2,047,500 33,867,296 (124,283) 15,177 (17,766) 84,776,555 138,052 84,914,607 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

- ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 20,434,419 28,554,212 2,047,500 32,349,455 (124,283) 15,177 (20,750)                                                   83,255,730 146,381 83,402,111 

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่

เป็นคร้ังแรก 2.7 - - - 545,710 - - 4,962                                                      550,672 - 550,672 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

- ปรับปรุงใหม่ 20,434,419 28,554,212 2,047,500 32,895,165 (124,283) 15,177 (15,788)                                                   83,806,402 146,381 83,952,783 

เงินปันผลจ่าย - - - (2,041,035) - - - (2,041,035) (28,535)        (2,069,570)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด - - - (7,759,839) - - - (7,759,839) 13,582 (7,746,257)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - 9,446               - - (1,943)                                                     7,503 - 7,503 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 20,434,419 28,554,212 2,047,500 23,103,737 (124,283) 15,177 (17,731) 74,013,031 131,428 74,144,459 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

หน่วย : พนับาท



จัดสรรแล้ว - ผลก าไร (ขาดทุน) ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารอง ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 20,434,419             28,554,212             2,047,500               35,230,656             (6,745)                                              86,260,042                       
เงินปันผลจ่าย 22 - - - (1,838,967)              - (1,838,967)                       
ขาดทนุส าหรับงวด - - - (624,088)                 - (624,088)                          
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - (11,021) (11,021)                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 20,434,419 28,554,212 2,047,500 32,767,601 (17,766) 83,785,966 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไว้เดมิ 20,434,419              28,554,212              2,047,500                30,969,522              (20,750)                                            81,984,903                       

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่
เป็นคร้ังแรก 2.7 - - - 545,710                   4,962                                                550,672                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่ 20,434,419              28,554,212              2,047,500                31,515,232              (15,788)                                            82,535,575                       

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (2,043,418)              - (2,043,418)                       
ขาดทนุส าหรับงวด - - - (7,771,936)              - (7,771,936)                       
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - (1,943)                                              (1,943)                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 20,434,419 28,554,212 2,047,500 21,699,878 (17,731) 72,718,278 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ (9,665,455)     (973,977)        (9,690,158)     (990,272)        
ปรับปรุงดว้ย:
ค่าเส่ือมราคา 6,536,751      6,243,914      6,467,654      6,180,653      
ค่าตดัจ าหน่าย 174,387         79,950           170,620         79,233           
ดอกเบ้ียรับ (26,451)          (13,994)          (33,270)          (21,572)          
เงินปันผลรับ (6,045)            (1,262)            (303,324)        (187,881)        
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (1,937)            (17,981)          (523)               (19,252)          
กลบัรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (19,593)          (743,865)        (20,169)          (743,865)        
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 650,756         (965,003)        650,422         (965,023)        
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,994,427      - 1,994,427      -
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร

28,604           (104,699)        28,618           (104,651)        
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 338,452         - 338,452         -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,428           - 34,428           -
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร

- (3,888)            - (3,888)            
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 198                - -
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - (3,198)            - (3,198)            

- - - (237,352)        
(206,068)        (302,315)        - -

ตน้ทุนทางการเงิน 1,402,108      1,451,724      1,401,822      1,451,724      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 234,046         962,765         231,262         951,312         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน   1,468,410      5,608,369      1,270,261      5,385,968      

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หน่วย : พันบาท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

      และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย

      และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม



2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ 1,887,208      (164,248)        1,904,812      (160,122)        
ลูกหน้ีอ่ืน (188,149)        (150,159)        (188,333)        (148,433)        
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 683                (29,045)          7,743             (19,169)          
สินคา้คงเหลือ 3,974,539      2,755,689      3,993,536      2,696,313      
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 1,456,292      1,154,197      1,457,037      1,135,594      
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า 20,867           11,340           20,867           11,340           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,813           (18,502)          64,690           (11,000)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 2,093,497 (4,003,892) 2,067,151 (3,999,526)
เจา้หน้ีอ่ืน (62,172) (363,058) (51,270) (368,772)
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (75,376) 410 (76,220) 6,769 
โบนสัคา้งจ่าย (996,227) (1,471,038) (982,116) (1,453,957)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ 84,154 388,583 44,623 329,345 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (198,231) (282,398) (193,966) (281,906)
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (105,746) (71,118) (104,450) (70,999)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,149 21,187 - -                 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 9,438,711 3,386,317 9,234,365 3,051,445 
จ่ายภาษีเงินได้ (44,884) (38,678) (26,522) (24,009)

  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,393,827 3,347,639 9,207,843 3,027,436 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 26,451 13,994 33,410 21,888           
เงินปันผลรับ 6,045 1,262 44,620 88,543           
เงินสดรับส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 119,433         163,490         
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (61,000)          
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้และบริษทัร่วม 258,704 99,338           258,704         99,338           
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (527,857) (195,000)        (527,857)        (195,000)        
เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (601,504)        - (601,504)        
เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - 276,612         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,860,238) (4,913,571) (2,827,994)     (4,848,484)     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวรและ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,084 589,851 1,068 589,798         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (321,316) (138,935) (311,400) (138,235)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,247 323,907 20,247 324,517         
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,396,880) (4,820,658) (3,189,769) (4,280,037)

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในการกูย้มื (1,346,834) (1,501,113) (1,346,548) (1,501,112)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบก าหนด
  ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (370,125) 587,009 (370,125) 587,009 
เงินสดจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า (101,537) - (97,945) -
เงินปันผลจ่าย (2,041,035) (1,836,822) (2,043,417) (1,838,967)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (28,535) (30,213) - -
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - 54,000 - -
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้น
  จากสถาบนัการเงิน (3,900,000) 3,900,000 (3,900,000) 3,900,000 
เงินสดรับส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000,000 - 1,000,000 
เงินสดรับส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,036,605 5,935,859 6,036,605 5,935,859 
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 11,982,329 - 11,982,329 -
เงินสดจ่ายคืนส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,850,354) (5,904,100) (3,850,354) (5,904,100)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,380,514 2,204,620 6,410,545 2,178,689 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 12,377,461 731,601 12,428,619 926,088 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,036,127 2,337,652 2,764,412 1,882,754 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 กันยายน 15,413,588 3,069,253 15,193,031 2,808,842 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
5. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
6. ลูกหน้ีการคา้ 
7. สินคา้คงเหลือ 
8. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม 

10. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินได ้
13. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
14. เงินกูย้ืม 
15. เจา้หน้ีการคา้ 
16. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
17. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18. รายไดอ่ื้น 
19. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ 
20. ตน้ทุนทางการเงิน 
21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
22. เงินปันผลจ่าย 
23. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
25. ภาระผกูพนั หนงัสือค ้าประกนั และสัญญาท่ีส าคญั 
26. ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
27. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 



บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. การด าเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และบริษทัมีส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 555/2                  
ศูนยเ์อนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั
และบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัหล่อล่ืน 
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ เมด็พลาสติก และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอื่นๆ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 45.05 ส่วนผูถื้อหุ้นในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 6.00  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 47.55 ส่วนผูถื้อหุ้นในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 7.93 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดั งกล่าว 
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 
2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงน ามาแสดง
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงได้
ตรวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 
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2.4 ข้อมูลทางการเงินบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563                   
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5  รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ 
งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ได้จดัท าขึ้น
โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.6  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัระหว่างสองภาษา        
ให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั       
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้รายการผลกระทบสะสมท่ีเกิด
จากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ี เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ       
ผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั  
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยมีผลกระทบ                       
ท่ีเป็นสาระส าคญัต่อรายการในงบการเงิน ดงัน้ี 

- การจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

- การก าหนดรายการหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  32,349  30,969 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลคา่ดว้ย 
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษ ี

 
546 

  
546 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 
32,895 

  
31,515 

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  (21)  (21) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น - สุทธิจากภาษ ี

 
5 

  
5 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
(16) 

  
(16) 
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ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเก่ียวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกจัดประเภทใหม่ตามการปฏิบัติ               
ในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 (1)  (2)  (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหน้ีอ่ืน 778  (778)  76  76  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,667  (1,667)  -  -   
สินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 
 

  
1,667 

  
5 

  
1,672 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
 - 
 

  
 778 

  
 63 

  
 841 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

          
หนี้สิน          
หมุนเวียน          
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  76  76  หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินภาษีเงินได ้
 รอการตดับญัชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (1)  (2)  (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหน้ีอ่ืน 778  (778)  76  76  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

  

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,666  (1,666)  -  -   
สินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

  
1,666 

  
5 

  
1,671 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
- 

  
778 

  
63 

  
841 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

          
หนี้สิน          
หมุนเวียน          
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  76  76  หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 

 
 

นอกจากน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ มีการจดัประเภทไดด้งัน้ี 

-  รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและ
ดอกเบ้ียค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน จัดประเภทเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

-  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจา้หน้ีการค้า เจ้าหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
โบนสัคา้งจ่าย เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุ้นกูแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จดัประเภทเป็นหน้ีสินทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 



 

- 6 - 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงิน
ทั้งทางด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า และน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสัญญาเช่า                         
เม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหา
สัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง                            
การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการบนัทึกบญัชีสัญญาเช่า
ทางฝ่ังผูใ้ห้เช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
ส าหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม  
การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า รายละเอียดของขอ้ก าหนดใหม่อธิบายใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 โดยผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาบงัคบัใช ้
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัดงัน้ี 

-  รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดท่ีก่อนหน้าจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสิน          
ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี เหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

-  รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดท่ีก่อนหน้าจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ผูเ้ช่าต้องวดัมูลค่าสินทรัพย ์   
สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาเช่า โดยเลือกวิธีมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุง
ดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้                 
ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

-  กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

-  กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสัุญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก โดยจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสัุญญาเช่า 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใช้ โดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า  

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้
กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้                   
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 491  608 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (54)  (182) 
สัญญาบริการท่ีรวมอยูใ่นสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน (120)  (120) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้ (18)  (18) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 299  288 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 299 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จ านวน 299 ลา้นบาทในงบการเงินระหว่างกาลรวม และบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 288 ลา้นบาท 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 288 ลา้นบาทในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ และอตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทั
น ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าคือร้อยละ 3.56 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

2.8    มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2563 ทั้ งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง 
การอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยาม
ของความมีสาระส าคัญ และข้อก าหนดทางการบัญชีเก่ียวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ซ่ึงผูบ้ริหารของ 
กลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.9    เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
งบการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกัน                         
ซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2563 2562 

บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั  จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัและก๊าซ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ากดั โรงเรียนอาชีวะ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไออาร์พีซี เอแอนดแ์อล จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ประเทศไทย 57.48 57.48 
บริษทั ไอพอลิเมอร์ จ ากดั จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภณัฑ์

ผา่นระบบ E-Commerce 
ประเทศไทย 55.00 55.00 

 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น ้ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษทั รักษป่์าสัก จ ากดั ให้บริการเช่าเรือบรรทุกน ้ามนั ประเทศไทย 99.99 99.99 

 
3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

⚫ การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทั                 
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงิน
ตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพย์
ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
หมดอายุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินดงัน้ี 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้วดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมบวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการ                       
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน ให้วดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายติุธรรม ส าหรับ
ตน้ทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน 
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การวดัมูลค่าในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินขึ้นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าสามารถท าได ้            
3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั 

-  ราคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised Cost)  - สินทรัพยท์างการเงินต้องวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย                 
เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ีย       
จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไร
หรือขาดทุน 

- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVTOCI) - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย ์                       
ทางการเงินรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า และรายไดด้อกเบ้ีย                     
ท่ีค  านวณโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสม                      
ท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน หรือ                    
ก าไรสะสม 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่า                          
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   

การดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือ
วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าขึ้นอยู่กบัความเป็น
สาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทั 
จัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินบางรายการ 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 
 

3.2 สัญญาเช่า 
⚫ กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า                     
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 
ยกเวน้สัญญาเช่าระยะส้ันท่ีอายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้                    
เป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ                      
ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดก้ลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ        
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพ่ือสะทอ้นการจ่ายช าระ                     
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวข้อง) เม่ือเกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่าท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือการเปล่ียนแปลง
จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่า
วดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ในกรณีน้ี
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยูก่บัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง การจ่ายช าระ                      
ตามสัญญาเช่าใด ๆ  ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า                  
ท่ีได้รับใด ๆ  และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้ราคาทุน                  
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาของอายุสัญญาเช่า โดยเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

⚫ กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ต้นทุนทางตรง
เร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่า
และรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
4.1  เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา(1) 487  2,175  487  2,175 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (สุทธิจากตน้ทุนการกูยื้ม) 2,604  3,069  2,572  3,004 
หกั เงินสดจ่าย (2,860)  (4,914)  (2,828)  (4,848) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป(1) 231  330  231  331 

(1) เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรได้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี                               
30 กนัยายน 2563 และ 2562 
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4.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ตารางด้านล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น 
เงินสดและไม่เป็นเงินสด  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  หนี้สิน  ขาดทุน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลด  สัญญาเช่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลี่ยน  30 กันยายน 
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอการ        2563 
         ตัดบัญชี         

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 104  (1,346)  1,369  44  -  -  -  -  171 
เงินกูยื้มระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,900 

  
(3,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
3,000 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  (370)  -  -  -  -  -  571  201 
เงินกูยื้มระยะยาวจาก 
  สถาบนัการเงินและหุ้นกู ้

 
52,071 

  
14,169 

  
- 

  
- 

  
32 

  
1 

  
- 

  
274 

  
66,547 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 299  (101)  -  -  -  -  18  -  216 
 59,374  8,452  1,369  44  32  1  18  845  70,135 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  
  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไรจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  หุ้นกู้    30 กันยายน 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอการ      2562 
         ตัดบัญชี       

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 125  (1,501)  1,424  112  -  -  -  160 
เงินกูยื้มระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,700 

  
3,900 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
10,600 

เงินกูยื้มระยะสั้น 
  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
1,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
      1,000 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  587  -  -  -  -  (587)  - 
เงินกูยื้มระยะยาว 
  จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ 

 
50,666 

  
32 

  
- 

  
- 

  
27 

  
1 

  
(370) 

  
50,356 

 57,491  4,018  1,424  112  27  1  (957)  62,116 

 



 

- 13 - 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

    

     งบการเงินเฉพาะกิจการ   
     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด   
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  หนี้สิน  ขาดทุน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลด  สัญญาเช่า  จากอัตรา  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลี่ยน  30 กันยายน 
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอการ        2563 
         ตัดบัญชี         

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 104  (1,346)  1,369  44  -  -  -  -  171 
เงินกูยื้มระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,900 

  
(3,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
3,000 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  (370)  -  -  -  -  -  571  201 
เงินกูยื้มระยะยาวจาก 
  สถาบนัการเงินและหุ้นกู ้

 
52,071 

  
14,169 

  
- 

  
- 

 
32  1 

  
- 

  
274 

  
66,547 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 288  (98)  -  -  -  -  15  -  205 
 59,363  8,455  1,369  44  32  1  15  845  70,124 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไรจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  หุ้นกู้    30 กันยายน 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอการ      2562 
         ตัดบัญชี       

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 125  (1,501)  1,424  112  -  -  -  160 
เงินกูยื้มระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,700 

  
3,900 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
10,600 

เงินกูยื้มระยะสั้น                
  จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,000  -  -  -  -  -      1,000 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  587  -  -  -  -  (587)  - 
เงินกูยื้มระยะยาว 
  จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ 

 
50,666 

  
32 

  
- 

  
- 

  
27 

  
1 

  
(370) 

  
50,356 

 57,491  4,018  1,424  112  27  1  (957)  62,116 
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5. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
รายงานภายในท่ีสอบทานโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แยกเป็น 3 ส่วนงานด าเนินงานตามชนิดผลิตภณัฑ์และบริการ 
ซ่ึงแสดงขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม: ไดแ้ก่ น ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ น ้ามนัหล่อล่ืนและยางมะตอย 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี: ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภณัฑต์่อเน่ือง รวมถึงผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ 
หน่วยงานอื่นๆ: ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563        
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 31,277  10,800  1,253  43,330 

ก าไรจากส่วนงานด าเนินงาน 2,559  573  451  3,583 
ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้       (1,294) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน       2,289 
ตน้ทุนทางการเงิน       (455) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       90 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (365) 
ก าไรส าหรับงวด       1,559 
        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562        
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 43,780  15,251  1,096  60,127 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (1,873)  212  227  (1,434) 
รายไดอ้ื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้       182 
ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงาน       (1,252) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (499) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       108 
รายไดภ้าษีเงินได ้       330 
ขาดทนุส าหรับงวด       (1,313) 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  รวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563        
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 90,146  34,030  3,593  127,769 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (5,076)  (1,903)  1,179  (5,800) 
ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้       (2,669) 
ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงาน       (8,469) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,402) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       206 
รายไดภ้าษีเงินได ้       1,919 
ขาดทนุส าหรับงวด       (7,746) 
        
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562        
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 133,838  46,229  3,490  183,557 

ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (2,993)  1,363  703  (927) 
รายไดอ้ื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้       1,102 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน       175 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,452) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       302 
รายไดภ้าษีเงินได ้       334 
ขาดทนุส าหรับงวด       (641) 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   

 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  ระหว่างกัน  รวม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563          
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 54,929  30,480  13,990  172  99,571 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,227 
สินทรัพยอ์ื่นของส่วนงาน 23,150  8,295  2,396  (290)  33,551 
สินทรัพยอ์ื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         31,157 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม         181,506 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 56,976  31,797  14,655  143  103,571 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,498 
สินทรัพยอ์ื่นของส่วนงาน 27,514  8,782  3,436  (433)  39,299 
สินทรัพยอ์ื่นท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,482 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม         177,850 

6. ลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
 30 กันยายน 

2563 
 31 ธันวาคม

2562 
 30 กันยายน 

2563 
 31 ธันวาคม

2562 

ลูกหนีก้ารค้า          
- กิจการอื่น   5,883  5,683  5,734  5,578 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ข)  2,397  4,449  2,573  4,598 
รวม   8,280  10,132  8,307  10,176 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (30)  (32)  (22)  (22) 
รวมลูกหน้ีการคา้   8,250  10,100  8,285  10,154 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
 30 กันยายน 

2563 
 31 ธันวาคม

2562 
 30 กันยายน 

2563 
 31 ธันวาคม

2562 

กิจการอ่ืน          
ยงัไม่ครบก าหนด   5,785  5,259  5,649  5,166 
เกินก าหนดช าระ          
- นอ้ยกว่า 3 เดือน   66  390  63  389 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน   5  8  -  1 
- เกินกว่า 12 เดือน   27  26  22  22 

   98  424  85  412 
   5,883  5,683  5,734  5,578 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (30)  (32)  (22)  (22) 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน   5,853  5,651  5,712  5,556 

          
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน          
ยงัไม่ครบก าหนด   2,366  4,023  2,548  4,181 
เกินก าหนดช าระ          
- นอ้ยกว่า 3 เดือน   16  417  10  408 
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน   15  9  15  9 
- เกินกว่า 12 เดือน   -  -  -  - 
   31  426  25  417 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ข)  2,397  4,449  2,573  4,598 
รวมลูกหนีก้ารค้า   8,250  10,100  8,285  10,154 

7. สินค้าคงเหลือ  
ภายใตข้อ้ก าหนดของกระทรวงพลงังานซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งส ารองน ้ามนัดิบไวท่ี้อตัราร้อยละ 4 ของปริมาณการคา้
และส ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ ามันส าเร็จรูปไวท่ี้อตัราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วนัท่ี                 
30 กนัยายน 2563 ยอดสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมน ้ ามนัดิบ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ ามันส าเร็จรูปท่ีบริษัทต้องส ารองไวข้ั้นต ่าจ านวน 2,318 ล้านบาท และ 2,316 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5,384 ลา้นบาท และ 5,381 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทั่วไป   เผ่ือขาย   ระยะยาวอ่ืน  ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
        
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  1,626  41  1,667  - 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่        
  เป็นคร้ังแรก 5  -  5  - 
จดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น (1,631) 

 
(41)  (1,672)  1,672 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมผา่น        
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  -  -  (1) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  -  -  -  1,671 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทั่วไป   เผ่ือขาย   ระยะยาวอ่ืน  ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
        
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  1,625  41  1,666  - 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่        
  เป็นคร้ังแรก 5  -  5  - 
จดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น   (1,630) 

 
(41)  (1,671)   1,671 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมผา่น        
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  -  -  (1) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  -  -  -  1,670 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563    
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  8,257  8,736 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น 528  528 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้และบริษทัร่วม (258)  - 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 206  - 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  8,742  9,264 
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ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ทุนท่ีช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

 
ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

                
การร่วมค้า                
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท                 

ระยอง จ ากดั 665  650  266  260  261  257  -  - 
บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั 370  300  185  150          21  -  -  - 
บริษทั ไมเทก็ซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 120  -  350  -        323  -            23  - 
     801  410  605  257            23  - 
                
บริษัทร่วม                
บริษทั พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน่ส์ จ ากดั 150  150  30  30  35  35  -  - 
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 10,739  10,739  5,300  5,300  4,731  4,915  -  99 
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั 3,362  3,083  1,647  1,510  3,371  3,050         235  - 
     6,977  6,840  8,137  8,000         235  99 
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ข) รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนที่ช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่า  สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที่ 

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ลักษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยที่ยังด ำเนินกิจกำร 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั  จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 
 และก๊าซ 99.99  99.99 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
(718) 

 
(718) 

 
1,282 

 
1,282 

 
- 

 
42 

บริษทั เทคโนโลยีไออาร์พีซี  
  จ ากดั 

โรงเรียนอาชีวะ 
99.99  99.99 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
(476) 

 
(476) 

 
274 

 
274 

 
- 

 
- 

บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์  
  แอล จ ากดั (1) 

จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
57.48  57.48 

 
10 

 
10 

 
14 

 
14 

 
- 

 
- 

 
14 

 
14 

 
39 

 
45 

บริษทั ไอพอลิเมอร์ จ ากดั จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและ 
 เคมีภณัฑผ์า่นระบบ  
 E-Commerce 55.00  55.00 

 

120 

 

120 

 

66 

 

66 

 

- 

 

- 

 

66 

 

66 

 

- 

 

- 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          2,830  2,830    (1,194)    (1,194)  1,636  1,636  39  87 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
การร่วมค้า                         
บริษทั ดบับลิวเอชเอ  
 อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง 
จ ากดั (2) 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม 

40.00 

 

40.00 

 

665 

 

650 

 

266 

 

260 

 

- 

 

- 

 

266 

 

260 

 

- 

 

- 
บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล  
 จ ากดั (3) 
   

ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ 

 โพลียรีูเทน 50.00 

 

50.00 

 

370 

 

300 

 

185 

 

150 

 

(150) 

 

(150) 

 

35 

 

- 

 

- 

 

- 
บริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (4) 

ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
50.00 

 
- 

 
120 

 
- 

 
350 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350 

 
- 

 
23 

 
- 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า          801  410  (150)  (150)  651  260  23  - 
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หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนที่ช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่า  สุทธิ  เงินปันผลรับ 
   ณ วันที ่

30 กันยายน  
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที่ 

30 กันยายน  
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน  
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที่ 

30 กันยายน  
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วันที ่

30 กันยายน  
 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 ลักษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทร่วม                         
บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่  
  โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม 
20.00 

 
20.00 

 
150 

 
150 

 
30 

 
30 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

 
- 

 
- 

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ 
  (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน)  

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
  ปิโตรเคม ี 25.00 

 
25.00 

 
10,739 

 
10,739 

 
5,300 

 
5,300 

 
- 

 
- 

 
5,300 

 
5,300 

 
- 

 
99 

บริษทั ไออาร์พีซี คลีน  
  พาวเวอร์ จ ากดั (5) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
  และไอน ้า 48.99 

 
48.99 

 
3,362 

 
3,083 

 
1,647 

 
1,510 

 
- 

 
- 

 
1,647 

 
1,510 

 
235 

 
- 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม          6,977  6,840  -  -  6,977  6,840  235  99 

(1) เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากดั มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินงานของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 6,710.99 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 39 ลา้นบาท  

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

(2) เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากัด (“WHAIER”) ได้มีมติอนุมตัิให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน                  

6 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 60 ลา้นบาท โดย WHAIER ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวนร้อยละ 25 และบริษทัไดจ้่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวน 6 ลา้นบาทแลว้ เมื่อวนัท่ี               
30 กรกฎาคม 2563  

(3) เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 370 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 0.7 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 

เป็นจ านวนเงินรวม 70 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาทแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

(4) ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2563 เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Japan Polypropylene 

Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีด าเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเคมี จ านวน 600,000 หุ้น (ร้อยละ 50                                       
ของทุนจดทะเบียนจ านวน 1.2 ลา้นหุ้น จ านวนเงิน 120 ลา้นบาท) ในราคา 350 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายช าระค่าซ้ือหุ้นให้แก่ Japan Polypropylene Corporation เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563  

(5) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.83 บาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเพิ่มทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม ด้วยจ านวนเงิน  

137 ลา้นบาท และเมื่อวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 1.43 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 235 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บ
เงินปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
ซ่ึงเป็นจ านวนสุทธิจากการดอ้ยค่า มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563     
ราคาทุน  1,004  939 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  (18)  - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (64)  (53) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ  922  886 
มูลค่ายติุธรรม  1,149  1,104 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562     
ราคาทุน  1,004  938 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  (18)  - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (64)  (52) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ  922  886 
มูลค่ายติุธรรม  1,149  1,104 

11. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน อาคาร  สินทรัพย์

สิทธิการใช้ 
 สินทรัพย์  ที่ดิน อาคาร  สินทรัพย์

สิทธิการใช้ 
 สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์   ไม่มีตัวตน  และอุปกรณ์   ไม่มีตัวตน 
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 121,069  -  564  119,216  -  559 
ผลกระทบจากการใชน้โยบาย            
  การบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก -  299  -  -  288  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,648  19  320  2,616  15  311 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (15)  -  15  -  -  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (29)  -  -  (29)  -  - 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (338)  (3)  (34)  (338)  (2)  (34) 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (6,537)  (87)  (87)  (6,468)  (84)  (86) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 116,798  228  778  114,997  217  750 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 44 ลา้นบาทไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนซ้ือ
สินทรัพยใ์นงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมเพื่อสร้างโรงงานใหม่ 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.32 - 3.77 ในการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี/ภาษีเงินได้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ประมาณการ

หนีสิ้นส าหรับ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย์  ขาดทุนสะสม     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อ่ืนๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 963  257  510  170  1,900 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่          
  เป็นคร้ังแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  (136) 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 26  (10)  1,330  468  1,814 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 989  247  1,840  502  3,578 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทางการเงิน  สินทรัพย์  หนีสิ้นตาม   
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน  ถาวร  สัญญาเช่า  รวม 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  524  -  524 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่        
  เป็นคร้ังแรก ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1  -  -  1 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (117)  2  (115) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1  407  2  410 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ       3,168 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการ

หนีสิ้นส าหรับ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย์  ขาดทุนสะสม     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อ่ืนๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 958  164  466  197  1,785 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่          
  เป็นคร้ังแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  (136) 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 25  (2)  1,340  440  1,803 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 983  162  1,806  501  3,452 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทางการเงิน  สินทรัพย์  หนีสิ้นตาม   
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน  ถาวร  สัญญาเช่า  รวม 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  524  -  524 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่        
  เป็นคร้ังแรก ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1  -  -  1 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (117)  2  (115) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1  407  2  410 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ       3,042 

          หน่วย : ล้านบาท 
ภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
(ค่าใชจ้่าย) กลบัรายการ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั  (2)  217  -  223 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (363)  113  (357)  118 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (365)  330  (357)  341 

หน่วย : ล้านบาท 
ภาษีเงินได้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั  (10)  (16)  -  (2) 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,929  350  1,918  368 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,919  334  1,918  366 
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13. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2563 

 31 ธันวาคม
2562 

 30 กันยายน 
2563 

 31 ธันวาคม
2562 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 298  308  298  308 
อื่นๆ 30  40  28  38 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 328  348  326  346 

14. เงินกู้ยืม  
14.1 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีไม่มีหลกัประกัน โดยมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 1 - 6 เดือน  
ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2563  31 ธันวาคม 2562 
   อัตราดอกเบีย้    อัตราดอกเบีย้ 
 เงินต้น  (ร้อยละต่อปี)  เงินต้น  (ร้อยละต่อปี) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,000  1.75 - 2.20  6,900  1.45 - 1.56 

14.2  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้
เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ                  
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 12,000 ลา้นบาท โดยชุดท่ี 1 และ ชุดท่ี 2 เสนอขายให้นกัลงทุนทัว่ไป 
จ านวน 6,000 ลา้นบาท และชุดท่ี 3 ถึง ชุดท่ี 5 เสนอขายในวงจ ากดัแก่ผูล้งทุนสถาบันและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
จ านวน 6,000 ลา้นบาท ตามล าดบั 

รายละเอียดของหุ้นกูท้ั้งหมด ประกอบดว้ย 

ชุดท่ี 1 จ านวน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กนัยายน 2566 

ชุดท่ี 2 จ านวน 4,000 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กนัยายน 2568 

ชุดท่ี 3 จ านวน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กนัยายน 2565 

ชุดท่ี 4 จ านวน 1,300 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.93 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กนัยายน 2573 

ชุดท่ี 5 จ านวน 2,700 ลา้นบาท อาย ุ15 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กนัยายน 2578 

โดยหุ้นกูทุ้กชุด จะช าระดอกเบ้ียในวนัท่ี 11 มีนาคม และ 11 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายหุุ้นกู ้

เง่ือนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จ ากดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในบริษทัโดยทางตรงหรือโดยทางตรงและทางออ้ม และการด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วน
ของหน้ีสินสุทธิ ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดอายขุองหุ้นกู ้เป็นตน้ 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  52,071 
เบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยาว 6,050 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ 12,000 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (3,850) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจริง 20 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 254 
ตน้ทุนทางการเงินในการกูย้ืมเงินกูร้ะยะยาว (13) 
ตน้ทุนทางการเงินในการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ (18) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 32 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้ 1 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  66,547 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูป้ระกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 47,760 
หกั  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,444) 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี (85) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 39,231 
  
หุ้นกู ้ 18,890 
หกั  หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,889) 
หกั  ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (18) 
หุ้นกู ้ 11,983 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหูน้กู ้
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
15,333 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหูน้กู ้ 51,214 

15. เจ้าหนีก้ารค้า 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนีก้ารค้า          
- กิจการอื่น   1,097  1,151  1,046  1,126 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 (ฉ)  25,872  23,720  25,872  23,721 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า   26,969  24,871  26,918  24,847 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
นอ้ยกว่า 1 ปี   113  109 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  105  98 
มากกว่า 5 ปี  10  10 
  228  217 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (12)  (12) 
  216  205 
     
การจดัประเภท     
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  108  104 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า  108  101 
  216  205 

17. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด  4,836  4,788 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 234  231 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (106)  (104) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 4,964  4,915 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัไดมี้การประกาศอย่างเป็นทางการเร่ืองโครงการเพ่ิมสมรรถนะองค์กร ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัมีการปรับโครงสร้างการจา้งงานโดยยกเลิกการจา้งงานและสมคัรใจลาออกส าหรับพนกังานท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
บริษทัจึงไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่ายกเลิกสัญญาจา้งพนกังาน จ านวน 35 ลา้นบาท  ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและ
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงานของประเทศไทยท่ีจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน บริษทัจึงไดก้ลบัรายการประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังานจ านวน 18 ลา้นบาท ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
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18.   รายได้อ่ืน  

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 1  1  3  3 
เงินปันผลรับ 5  1  28  100 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้ืม 
   และดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

 
(129) 

  
30 

  
(129) 

  
30 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 146  106  146  105 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ 
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(25) 

  
122 

  
(25) 

  
122 

รายไดรั้บคนืจากภาษีน าเขา้ศุลกากร 22  24  22  24 
อื่นๆ 186  61  198  75 
รวม 206  345  243  459 

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 27  14  33  22 
เงินปันผลรับ 6  1  303  188 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้ืม 
    และดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

 
(276) 

  
370 

  
(276) 

  
370 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 424  132  427  129 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ 
    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(29) 

  
105 

  
(29) 

  
105 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34)      -            (34)  - 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น -  3  -  3 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
 สินทรัพยถ์าวรและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
- 

  
4 

  
- 

  
4 

ส่วนแบ่งก าไรจากช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -  -  -  237 
รายไดรั้บคนืจากภาษีน าเขา้ศุลกากร 72  75  72  75 
อื่นๆ 551  520  584  550 
รวม 741  1,224  1,080  1,683 
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19. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนทางการเงิน (17)  10  (17)  10 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนทางการเงิน 4  -  4  - 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนราคา        
 น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,018  (160)  1,018  (160) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนราคา        
 น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (1,133)  -  (1,133)  - 
รวม (128)  (150)  (128)  (150) 

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนทางการเงิน   (370)  587  (370)  587 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนทางการเงิน (226)  -  (226)  - 
ก าไรท่ีเกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนราคา        
 น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,985  303  1,985  303 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนราคา        
 น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (1,768)  -  (1,768)  - 
รวม (379)  890  (379)  890 

20. ต้นทุนทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียจ่าย 445  486  445  486 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2  -  2  - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 8  9  8  9 
ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืม -  4  -  4 
รวม 455  499  455  499 
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หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   วันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,359  1,418  1,359  1,418 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7  -  7  - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 32  27  32  27 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ 1  1  1  1 
ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืม 3  6  3  6 
รวม 1,402  1,452  1,402  1,452 

21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญด่ว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามญัซ้ือคืน   

22.   เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,883 ล้านบาท                    
ซ่ึงเงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนรวม 2,043 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้่ายไปแลว้
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 และเงินปันผลท่ีเหลือหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,839 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้่ายไปแลว้
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่าย                 
เงินปันผลประจ าปีตามวาระท่ีเสนอขออนุมัติต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,043 ลา้นบาท และเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  

23. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  
บริษัทย่อยและบริษทัย่อยล าดับถดัไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีขึ้ นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 45.05 ส่วนผูถื้อหุ้นในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 
รายการซ้ือวตัถุดิบหลกั ตามรายละเอียดท่ีอธิบายไวข้า้งล่าง 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  
   ค่าผา่นท่อและค่าเช่าถงัท่ีคลงัสินคา้ 

ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย ระยะส้ัน - อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ (BIBOR) 
ถวัเฉล่ีย 1 เดือน และถวัเฉล่ีย 6 เดือน ปรับเพ่ิมดว้ยส่วนต่างคงท่ี  
ระยะยาว - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศส่ีแห่ง และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภท 
เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน (MLR) ปรับลดดว้ยส่วนต่างคงท่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมและโบนสั)  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 

ส าหรับรายการซ้ือสินค้าจากผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ท าหน้าท่ีให้บริการด าเนินการจัดการเก่ียวกับการซ้ือและ 
การช าระเงินค่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงค่าสินคา้บวกอตัราค่าบริการท่ีเรียกเก็บโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีกลุ่มบริษทั 
จดัหาเอง นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
(ก) รายการซ้ือขายสินคา้ การให้บริการและรับบริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้า        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 39  5  39  5 
- บริษทัยอ่ย -  -  1,354  1,874 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,201  15,937  11,052  15,825 

        
ซ้ือสินค้า        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 26,380  33,820  26,380  33,820 
- บริษทัยอ่ย -  -  2  1 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,810  6,835  3,810  6,834 

        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 8  13  8  13 
- บริษทัยอ่ย -  -  51  80 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170  207  163  199 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ - สุทธ ิ        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25  21  25  21 
        
ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ และรายได้อ่ืน        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 9  2  9  2 
- บริษทัยอ่ย -  -  12  15 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131  31  154  129 

        
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืน        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 1  30  1  30 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้า        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 74  16  74  16 
- บริษทัยอ่ย -  -  3,958  5,484 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,664  47,569  31,209  47,057 

        
ซ้ือสินค้า        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 78,389  117,680  78,389  117,680 
- บริษทัยอ่ย -  -  6  11 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,502  20,070  12,499  20,068 

        
ซ้ือขายน ้ามนัปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบ        
   เพ่ือส ารองน ้ามันตามกฎหมาย        
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,302  -  1,302 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 28  34  28  34 
- บริษทัยอ่ย -  -  179  213 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 531  606  509  583 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ - สุทธ ิ        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139  116  139  116 
        
ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ และรายได้อ่ืน        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 24  10  24  10 
- บริษทัยอ่ย -  -  78  135 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355  98  612  195 

        
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืน        

- ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 3  30  3  30 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  -  1  - 

(ข) ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 11  2  11  2 
บริษทัยอ่ย -  -  213  217 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,386  4,447  2,349  4,379 
รวม 2,397  4,449  2,573  4,598 

(ค) ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

ผูถื้อหุ้นใหญ ่ -  1  -  1 

บริษทัยอ่ย -  -  14  21 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161  161  161  161 
 161  162  175  183 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (10)  (11) 
รวม 161  162  165  172 
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(ง) เงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  49  179 
รวม -  -  49  179 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ อตัราร้อยละ 2.06 ต่อปี (2562: อตัราร้อยละ 
1.8 ต่อปี) รายการท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไดมี้การหยดุคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัแลว้ 

(จ) เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  250  240 
รวม -  -  250  240 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของเงินให้กูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ อตัราร้อยละ 3.11 ต่อปี (2562: อตัรา
ร้อยละ 3.81 ต่อปี) 

(ฉ) เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 24,881  21,431  24,881  21,431 
บริษทัยอ่ย -  -  -  1 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 991  2,289  991  2,289 
รวม 25,872  23,720  25,872  23,721 
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(ช) เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
บริษทัยอ่ย -  -  18  19 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 167  242  166  241 
รวม 167  242  184  260 

 (ซ) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41  -  41  - 
รวม 41  -  41  - 

(ฌ) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 142  -  142  - 
รวม 142  -  142  - 

(ญ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 17  19  16  18 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1  -  1  - 
รวม 18  19  17  18 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 58  85  56  82 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1  1  1  1 
รวม 59  86  57  83 
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24.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
(ก) กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,585  4,404  3,585  4,404 
รวม 3,585  4,404  3,585  4,404 
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - เงินกูย้ืม 5,410  6,066  5,410  6,066 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 433  227  403  227 
สกุลเงินยโูร 15  8  15  8 
สกุลเงินอื่นๆ  6  8  4  3 
รวม 5,864  6,309  5,832  6,304 

(ข) กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากบัสถาบนัการเงิน 
สองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 170 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562              
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2568  

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียข้างต้น จะมีการแลกดอกเบ้ียทุกเดือน นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบังคบัใช ้
จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพนัธ์ในงบการเงินตลอดอายสัุญญา 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสองสัญญา
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1,904.4 ลา้นบาท เพื่อเปล่ียนเงินตน้สกุลเงินบาทเป็นเงินตน้สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดในสัญญาและเพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีสกุล
เงินบาทเป็นอตัราคงท่ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึง
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2567  

บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงิน 
แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 957.3 ลา้นบาท เพื่อเปล่ียนเงินตน้สกุลเงินบาทเป็นเงินตน้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดในสัญญาและเพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีสกุลเงินบาทเป็นอตัราคงท่ี 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2567  
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สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียขา้งตน้ จะมีการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนพฤษภาคม 
และพฤศจิกายน นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพนัธ์     
ในงบการเงินตลอดอายสัุญญา 

สัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

บริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคาน ้ ามันส าเร็จรูปและราคาน ้ ามันดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap 
Contracts) จ านวนหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปล่ียน
ส่วนต่างระหว่างราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมลอยตวัถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายช าระเป็นส่วนต่าง
ราคาคงท่ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีปริมาณน ้ ามนัคงเหลือท่ีไดท้  าไวภ้ายใต้
สัญญาดงักล่าวทั้งส้ินจ านวนรวม 9.74 ลา้นบาร์เรล และ 14.85 ลา้นบาร์เรล ตามล าดบั 

บริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามันดิบและราคาน ้ ามันส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) 
จ านวนหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และสถาบนัการเงินหลายแห่งโดยแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและ
ราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอา้งอิงถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงท่ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน ้ ามันคงเหลือท่ีได้ท าไวภ้ายใต้สัญญาดังกล่าวทั้ งส้ินจ านวนรวม  
10.77 ลา้นบาร์เรล และ 9 ลา้นบาร์เรล ตามล าดบั 

(ค) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่าตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และโบนัสคา้งจ่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม
เน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีส้ัน         

มูลค่าตามบญัชีของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี                   
31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 



 
- 40 - 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินรวม  

มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
สินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่นท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น 

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 

 

1,671 

 

1,671 

 

39  - 

 

1,632  1,671 
              

หนีสิ้นทางการเงิน              
หุ้นกู ้- สกุลเงินบาท 6,889    11,983  18,872  -  19,098  -  19,098 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 ทางการเงิน -  

 
201  

 
201  

 
-  

 
201  

 
-  

 
201 

ตราสารอนุพนัธ์ 
สินคา้โภคภณัฑ ์  1,148  -  1,148  -  1,148  -  1,148 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินรวม  

มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินลงทุนเผื่อขาย -  41  41  41  -  -  41 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
63 

  
- 

  
63 

ตราสารอนุพนัธ์ 
สินคา้โภคภณัฑ ์  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
620 

 
- 

 
620 

              
หนีสิ้นทางการเงิน              
หุ้นกู ้- สกุลเงินบาท -  6,888  6,888  -  7,178  -  7,178 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
สินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่นท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 

 

1,670 

 

1,670 

 

39  - 

 

1,631  1,670 
              

หนีสิ้นทางการเงิน              
หุ้นกู ้- สกุลเงินบาท 6,889    11,983  18,872  -  19,098  -  19,098 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 ทางการเงิน - 

  
201  

 
201  

 
-  

 
201  

 
-  

 
201 

ตราสารอนุพนัธ์ 
สินคา้โภคภณัฑ ์  1,148  -  1,148  -  1,148  -  1,148 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินลงทุนเผื่อขาย -  41  41  41  -  -  41 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
63 

  
- 

  
63 

ตราสารอนุพนัธ์ 
สินคา้โภคภณัฑ ์  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
620 

 
- 

 
620 

              
หนีสิ้นทางการเงิน              
หุ้นกู ้- สกุลเงินบาท -  6,888  6,888  -  7,178  -  7,178 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ระดบั 1  
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใชร้าคาเสนอซ้ือล่าสุด 
ท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูส้กุลเงินบาทค านวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของแต่ละสัญญาท่ีค านวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ค านวณ
โดยใชร้าคาเสนอซ้ือ และเสนอขายเฉล่ียของสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น 

ระดบั 3  
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด                
วดัมูลค่าดว้ยวิธีสินทรัพยสุ์ทธิตามขอ้มูลท่ีมีอยู่อยา่งสมเหตุสมผล 

25.  ภาระผูกพนั หนังสือค า้ประกัน และสัญญาท่ีส าคัญ 
(ก) ภาระผกูพนัตามสัญญา 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้ในงบการเงิน        
- สัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงาน 1,395  1,889  1,352  1,889 
- สัญญาค่าท่ีปรึกษา 265  456  265  455 
- สัญญาอื่นๆ 1,174  433  1,164  440 
รวม 2,834  2,778  2,781  2,784 
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(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาท่ียกเลิกไม่ได ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 4  90  35  214 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  98  -  98 

 4  188  35  312 
  

   
 

  
สัญญาเช่าท่ีดิน :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี -  5  -  5 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  20  -  20 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี -  14  -  14 

 -  39  -  39 
  

   
 

  
สัญญาเช่ายานพาหนะ :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 10  78  10  76 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  114  -  109 

 10  192  10  185 
        

สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 35  52  35  52 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14  20  13  20 
 49  72  48  72 
รวมภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 63  491  93  608 

  
 

 
 

 
 

 
สัญญาบริการ :        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 69  7  67  7 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22  7  21  7 
รวมภาระผกูพนัตามสัญญาบริการ 91  14  88  14 

 



 
- 44 - 

 

(ค) หนงัสือค ้าประกนัและภาระผกูพนัอื่นๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
หนังสือค า้ประกัน :        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 113  113  110  111 
        
ภาระผูกพนัอ่ืนๆ :        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 21  5  21  5 

(ง) คลงัน ้ามนัของบริษทัและพ้ืนท่ีแนวเวนคืนเพ่ือก่อสร้างถนน 
ถงัน ้ ามันบางส่วนของบริษทัตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีสีเหลือง (เขตท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย) และพ้ืนท่ีสีเขียวอ่อน     
(เขตนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซ่ึงไดแ้ก่สาย ค.3 และ ก.9 
ตามขอ้ก าหนดกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองระยอง 2549 ซ่ึงห้ามใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตดงักล่าวเพ่ือก่อสร้าง
โรงงาน หรือสถานท่ีเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซ โดยคณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมืองได้มีค  าส่ัง
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองรวมระยอง ตามท่ีบริษทัร้องขอแกไ้ขจากพ้ืนท่ีสีเหลืองและสีเขียวอ่อนให้
เป็นพ้ืนท่ีสีม่วง (พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลงัน ้ ามนั) เพ่ือให้สามารถประกอบกิจการสถานท่ีเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงและ
ก๊าซได ้และเพ่ือแกไ้ขร่างถนนทั้ง 2 สายออกจากพ้ืนท่ีคลงัน ้ามนัของบริษทั   

คณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดพ้ิจารณาร่างกฎกระทรวงผงัเมืองรวมระยอง (ฉบบัปรับปรุง 
คร้ังท่ี 4) โดยได้มีการถอนโครงการถนนสาย ค.3 และ ก.9 ออกจากแผนท่ีร่างกฎกระทรวง ต่อมาได้มีประกาศจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุให้พ้ืนท่ีของบริษทั              
ถูกจดัประเภทเป็นพ้ืนท่ีสีม่วง และสามารถประกอบกิจการสถานท่ีเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซได ้ 

(จ) การใชป้ระโยชน์ในทางและล ารางสาธารณะ 
ท่ีดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี ต าบลตะพง ต าบลเชิงเนิน และต าบลบา้นแลง 
จงัหวดัระยอง ได้รวมทางและล ารางสาธารณะแทรกอยู่ในพ้ืนท่ีของบริษทั เพ่ือเป็นการแก้ไขเร่ืองดังกล่าวโดยวิธี                    
อนัชอบดว้ยกฎหมาย บริษทัไดย้ื่นเร่ืองต่อกรมที่ดินเพื่อด าเนินการขอถอนสภาพทางและล ารางสาธารณะ                  
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยบริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือใช้ในการแลกเปล่ียนกบัทางและ                   
ล ารางสาธารณะในจ านวนไม่น้อยกว่าราคาประเมินของทางและล ารางสาธารณะท่ีขอถอนสภาพ และบริษทั                   
ยงัไดย่ื้นเร่ืองขอใช้ประโยชน์ในทางและล ารางสาธารณะเป็นการชั่วคราวและจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ดูหมายเหตุขอ้ 26) 
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(ฉ) สัญญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ๆ 
สัญญาซ้ือขายน ้ามนัส าเร็จรูปจากคลงัน ้ามนัจงัหวดัชุมพร  
บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้ามนัส าเร็จรูปจากคลงัน ้ ามนัในจงัหวดัชุมพรกบับริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัตกลงขายน ้ ามันส าเร็จรูปจากคลงัน ้ ามันจงัหวดัชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตาม                      
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การต่อสัญญา
ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาใหม่ 

สัญญาจดัหาน ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน ้ ามันดิบและวตัถุดิบอ่ืนกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือน ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2552 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซกบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยปริมาณการซ้ือขาย
และราคาซ้ือขายก๊าซให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปีนบัจากวนัท่ีปตท. ไดส่้งมอบก๊าซ
และบริษทัไดรั้บซ้ือก๊าซวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และสามารถต่ออายุออกไปได ้ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้                  
ในสัญญา  

สัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงโดยปริมาณการซ้ือขายและ                
ราคาซ้ือขายผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบั
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2571 ยกเวน้จะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                   
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้า 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ า
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซ้ือขายไอน ้ ามีระยะเวลา 27 ปี 
และจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2585 

สัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซ 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทัได้ท าสัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์กบักิจการ                      
ท่ีเก่ียวกนัแห่งหน่ึง เพื่อให้บริการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ในเขตประกอบการไออาร์พีซี โดยบริษทั         
จะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีผลบังคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี                               
31 ธนัวาคม 2571 

สัญญาให้บริการต่างๆ 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาให้บริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือให้บริการดา้นบญัชี การเงิน จดัซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า และบริการจดัการอื่นๆ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 โดยอตัราค่าจา้งในการให้บริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
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26. ข้อพพิาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ดงัน้ี 

คดีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงานราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 

นางพยงุ มีสบาย และพวกจ านวน 44 คน (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผูถู้กฟ้องท่ี 1 ถึง 11 (ผูถู้กฟ้องคดี) เพื่อขอให้ศาลปกครองระยองมีค าส่ังระงบัหรือ
เพิกถอนกิจกรรมใด ๆ ของบริษทัในพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยาย ซ่ึงเป็นทางและล าราง
สาธารณะท่ีประชาชนใชร่้วมกนัอยู่ทั้งหมดในพ้ืนท่ีพิพาท (ดูหมายเหตุขอ้ 25 (จ)) และขอให้ศาลปกครองมีค าส่ังระงบัหรือ
เพิกถอนความเห็นชอบท่ีมีต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (“EHIA”) ต่อมาผูถู้กฟ้อง
คดีไดย่ื้นค าให้การต่อสู้คดีต่อศาล และไดย่ื้นค าให้การเพ่ิมเติมต่อศาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้อง
สอดต่อศาลปกครองเพื ่อขอเขา้เป็นผูถู้กฟ้องที่ 12 ในคดีน้ีและศาลมีค  าสั่งเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว เมื่อวนัท่ี  
6 ธันวาคม 2561 ผูฟ้้องคดีบางส่วนจ านวน 11 คน ไดย้ื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลปกครองโดยเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
ศาลปกครองมีค าส่ังอนุญาตให้ถอนฟ้องคดีดงักล่าว ต่อมาศาลปกครองไดมี้ค าส่ังก าหนดให้วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และได้มีค  าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 โดยผู ้ฟ้องคดีได ้             
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณา
รับอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด 

ในปี 2562 นางพยุง มีสบาย และพวกรวม 4 คน ไดย้ื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 
เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีค าส่ังให้ระงบักระบวนการด าเนินการถอนสภาพทางและล ารางสาธารณะของบริษทั (ดูหมายเหตุ                         
ขอ้ 25 (จ)) โดยเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษทัย่ืนค าร้องสอดเพ่ือเป็นผูถู้กฟ้องร่วมและได้ย่ืนค าให้การเพ่ิมเติม                   
ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 ต่อมาศาลปกครองไดมี้ค าส่ังก าหนดให้วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง และไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยผูฟ้้องคดีไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ซ่ึงคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณารับอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
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