
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

การวดัมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีนยัส าคญั
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวตัถุดิบ
และสินคา้ส าเร็จรูปเป็นสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีความผนัผวน
ของราคาซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน เน่ืองดว้ยสินคา้คงเหลือนั้นวดัมูลค่า
ด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด 
จะต ่ากวา่ 
 
นโยบายการบัญชีเร่ืองการวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
กลุ่มบริษัทและรายละเอียดสินค้าคงเหลือได้แสดงไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และ 10 ตามล าดบั  

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• การท าความเขา้ใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม

ภายในและการน าการควบคุมภายในไปปฏิบติั ตลอดจน
การทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ  

• การประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณมูลค่าสุทธิ        
ท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาตลาด
โดยเปรียบเทียบกับราคาท่ีคาดว่าจะขายของสินค้า 
โภคภณัฑแ์ละการทดสอบความถูกตอ้งในการค านวณ  

• ในกรณี มูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้รับต ่ ากว่าราคาทุนจะมีการ
พิจารณาเสนอรายการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ประมาณการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังาน
ดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่า                   
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล             
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้       
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น                   
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงาน                      
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั                    
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้และประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8,851,190,030 3,036,126,995 8,553,136,627 2,764,412,068
ลูกหน้ีการคา้ 8 9,625,781,866 10,100,386,072 9,710,936,029 10,153,973,023
ลูกหน้ีอ่ืน 9 1,585,854,255 1,582,071,126 1,584,137,439 1,581,312,950
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 154,464,906 162,173,173 165,642,618          172,097,599          
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 - - 16,537,624 179,037,408

สินคา้คงเหลือ 10 21,168,883,208 25,995,287,572 20,919,528,121 25,748,043,100
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 537,439,458 1,585,139,773 533,961,959 1,583,313,869
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 255,242,922 330,935,214 255,242,922 330,935,214
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,192,113,385 854,795,147 1,155,761,909 823,842,123

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 43,370,970,030 43,646,915,072 42,894,885,248 43,336,967,354

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 1,691,856,585          - 1,691,256,587 -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 2,353,190,057 1,635,587,818
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 612,304,490 257,283,107 650,999,990 259,999,990
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 8,071,465,520 8,000,186,834 6,977,346,963 6,840,489,963
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 - 1,667,182,327 -                         1,666,582,328
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 - - 190,000,000          240,000,000          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 921,962,956 921,963,149 886,096,147 886,096,147
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 114,550,574,163 121,068,812,418 112,765,515,060 119,215,976,401
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 198,487,720 - 188,745,493 -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 774,280,379 563,509,194 743,119,673 559,421,318
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 2,812,133,482 1,376,314,408 2,695,345,641 1,260,764,295
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 22 141,370,434 - 141,370,434 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 345,146,578 348,222,387 342,816,917 345,892,726

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 130,119,582,307 134,203,473,824 129,625,802,962 132,910,810,986
รวมสินทรัพย์ 173,490,552,337 177,850,388,896 172,520,688,210 176,247,778,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนี้สนิหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส ั้นจากสถาบันการเงิน 19.1 - 6,900,000,000 - 6,900,000,000
เจ้าหนี้ การค้า 20 23,982,702,976 24,871,426,899 23,918,869,161 24,846,535,740

21 3,245,572,581 1,997,433,138 3,215,527,955 1,965,275,904
เจ้าหนี้ อื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37 365,417,570 241,947,300 382,691,146 259,915,151
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 209,779,321 103,960,198 209,779,321 103,960,657
โบนัสค้างจ่าย 1,159,216,963 1,880,920,998 1,144,440,840 1,857,238,620
เงินรับล่วงหน้าค่าสนิค้า 803,910,513 740,502,462 762,135,869 732,695,218
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ

      หุ้นกู้ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 19.2 13,334,798,837 8,189,878,000 13,334,798,837 8,189,878,000
หนี้สนิตามสญัญาเช่าท่ีถึงกําหนดชําระ

      ภายในหนึง่ปี 23 99,059,836 - 94,916,745 -
หนี้สนิตราสารอนุพันธ์ 22 340,834,475 - 340,834,475 -
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 517,260,219 780,492,654 475,005,940 737,758,755

      รวมหนี้ สนิหมุนเวียน 44,058,553,291 45,706,561,649 43,879,000,289 45,593,258,045

หนี้สนิไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 19.2 48,596,605,989 43,881,479,672 48,596,605,989 43,881,479,672
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 23 89,713,738 - 83,911,113 -
ประมาณการหนี้ สนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 4,238,652,933 4,835,708,158 4,188,184,839 4,788,137,698
หนี้สนิตราสารอนุพันธ์ 22 153,852,361 - 153,852,361 -
หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 25 687,247,000 24,528,784 659,887,110 -

      รวมหนี้ สนิไม่หมุนเวียน 53,766,072,021 48,741,716,614 53,682,441,412 48,669,617,370
รวมหนี้ สนิ 97,824,625,312 94,448,278,263 97,561,441,701 94,262,875,415

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้ อื่น

บริษัท ไออาร์พ ีซี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,475,000,000      20,475,000,000      20,475,000,000      20,475,000,000      

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 20,434,419,246 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246 20,434,419,246

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397 28,554,212,397
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000 2,047,500,000

ยังไม่ได้จัดสรร 24,600,387,026 32,349,454,358 23,924,126,011 30,969,521,834
หัก  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ

     ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 27 (124,282,649) (124,282,649) - -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 
ของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 15,177,080 15,177,080 - -

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (1,011,145)             (20,750,552)           (1,011,145)             (20,750,552)           
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 75,526,401,955 83,255,729,880 74,959,246,509 81,984,902,925

ส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 28 139,525,070           146,380,753           - -
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 75,665,927,025 83,402,110,633 74,959,246,509 81,984,902,925

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 173,490,552,337    177,850,388,896    172,520,688,210    176,247,778,340    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไออาร์พ ีซี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6 174,462,551,415 239,314,608,086 173,436,283,377 238,173,656,170
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (174,490,791,270) (236,569,491,409) (173,759,802,353) (235,719,267,979)
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (28,239,855)         2,745,116,677     (323,518,976)      2,454,388,191     
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 29 651,966,129        2,309,245,116     1,904,758,649     2,602,013,579     

30 354,503,906        1,645,193,767     354,503,906        1,645,193,767     
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,374,983,114)    (1,464,306,903)   (1,434,793,701)   (1,649,638,238)   
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31 (5,718,090,948)    (5,591,711,400)   (5,603,588,360)   (5,370,450,979)   
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (6,114,843,882)    (356,462,743)      (5,102,638,482)   (318,493,680)      
ต้นทุนทางการเงิน 33 (1,901,587,947)    (1,931,223,468)   (1,901,237,227)   (1,931,223,927)   
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 12 332,669,007        363,448,401        - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,683,762,822)    (1,924,237,810)   (7,003,875,709)   (2,249,717,607)   
รายได้ภาษีเงินได้ 17 1,553,742,419     778,672,577        1,568,027,918     826,427,440        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (6,130,020,403)    (1,145,565,233)   (5,435,847,791)   (1,423,290,167)   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (6,151,699,849)    (1,174,044,420)   (5,435,847,791)   (1,423,290,167)   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 21,679,446          28,479,187          - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (6,130,020,403)    (1,145,565,233)   (5,435,847,791)   (1,423,290,167)   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 34 (0.30)                    (0.06)                   (0.27)                   (0.07)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กําไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ

บริษัท ไออาร์พ ีซี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (6,130,020,403) (1,145,565,233) (5,435,847,791) (1,423,290,167)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - (17,506,606) - (17,506,606)
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - 3,501,321            - 3,501,321            

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 18,471,348          - 18,471,348          -
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (3,694,270)          - (3,694,270)          -
- การวดัมูลค่าใหม่ของประมาณการหน้ีสิน
     สาํหรับผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (139,361,688)      (1,254,401,318)   (139,800,843)      (1,248,596,716)   
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของ
     ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 27,872,338          249,719,343        27,960,169          249,719,343        
- ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,446,385            (829,212)             - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (87,265,887) (1,019,516,472) (97,063,596) (1,012,882,658)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (6,217,286,290) (2,165,081,705) (5,532,911,387) (2,436,172,825)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (6,238,965,736) (2,193,560,892) (5,532,911,387) (2,436,172,825)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21,679,446          28,479,187          - -

(6,217,286,290) (2,165,081,705) (5,532,911,387) (2,436,172,825)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หุ้นทุนซื้อคืน - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน
จัดสรรแล้ว - หุ้นสามัญของ ซื้อคืน - หุ้นสามัญ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง บริษัทที่ถือโดย ของบริษัทที่ถือโดย รวมส่วนของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 20,434,419,246    28,554,212,397    2,047,500,000    36,365,831,850    (124,282,649)   15,177,080         (6,745,267)                                          87,286,112,657    93,519,672     87,379,632,329    
เงินปันผลจ่าย - - - (1,836,821,885)     - - - (1,836,821,885)     (30,212,585)    (1,867,034,470)     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - (1,174,044,420)     - - - (1,174,044,420)     28,479,187     (1,145,565,233)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (1,005,511,187)     - - (14,005,285)                                        (1,019,516,472)     - (1,019,516,472)     
เพิ่มสดัส่วนเงินลงทุนในส่วนของ -
ผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 54,594,479     54,594,479           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 20,434,419,246    28,554,212,397    2,047,500,000    32,349,454,358    (124,282,649)   15,177,080         (20,750,552)                                        83,255,729,880    146,380,753   83,402,110,633    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,434,419,246    28,554,212,397    2,047,500,000    32,349,454,358    (124,282,649)   15,177,080         (20,750,552)                                        83,255,729,880    146,380,753   83,402,110,633    
- ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่
เป็นครั้งแรก 2.7 - - - 545,710,133 - - 4,962,329 550,672,462         - 550,672,462         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่ 20,434,419,246    28,554,212,397    2,047,500,000    32,895,164,491    (124,282,649)   15,177,080         (15,788,223)                                        83,806,402,342    146,380,753   83,952,783,095    

เงินปันผลจ่าย - - - (2,041,034,651)     - - - (2,041,034,651)     (28,535,129)    (2,069,569,780)     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - (6,151,699,849)     - - - (6,151,699,849)     21,679,446     (6,130,020,403)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (102,042,965)        - - 14,777,078                                         (87,265,887)          - (87,265,887)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 20,434,419,246    28,554,212,397    2,047,500,000    24,600,387,026    (124,282,649)   15,177,080         (1,011,145)                                          75,526,401,955    139,525,070   75,665,927,025    

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรสะสม
ผลกําไร (ขาดทุน) ของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท ไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



หน่วย : บาท

จัดสรรแล้ว -
ทนุทีอ่อกและ ส่วนเกนิ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 20,434,419,246  28,554,212,397   2,047,500,000   35,230,655,816   (6,745,267)                                      86,260,042,192      
เงินปันผลจ่าย 35 - - - (1,838,966,442)    - (1,838,966,442)       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - (1,423,290,167)    - (1,423,290,167)       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (998,877,373)       (14,005,285)                                    (1,012,882,658)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 20,434,419,246  28,554,212,397   2,047,500,000   30,969,521,834   (20,750,552)                                    81,984,902,925      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไว้เดมิ 20,434,419,246  28,554,212,397   2,047,500,000   30,969,521,834   (20,750,552)                                    81,984,902,925      

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่
เป็นครั้งแรก 2.7 - - - 545,710,133        4,962,329                                       550,672,462           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุงใหม่ 20,434,419,246  28,554,212,397   2,047,500,000   31,515,231,967   (15,788,223)                                    82,535,575,387      

เงินปันผลจ่าย 35 - - - (2,043,417,491)    - (2,043,417,491)       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - (5,435,847,791)    - (5,435,847,791)       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - (111,840,674)       14,777,078                                     (97,063,596)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 20,434,419,246  28,554,212,397   2,047,500,000   23,924,126,011   (1,011,145)                                      74,959,246,509      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามกฎหมาย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กําไรสะสม

ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ทนุสํารอง

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกําไร (ขาดทนุ) ของสินทรัพย์ทางการเงิน



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ (7,683,762,822)       (1,924,237,810)     (7,003,875,709)     (2,249,717,607)        
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคา 8,712,607,544         8,434,652,783      8,620,318,916      8,349,258,878          
ค่าตดัจาํหน่าย 239,492,501            107,636,292         234,395,009         106,670,055             
ดอกเบ้ียรับ (53,234,780)            (28,332,995)          (62,004,388)          (37,209,265)             
เงินปันผลรับ (6,044,605)              (2,123,409)            (488,291,699)        (188,742,260)           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1,488,036)              (14,944,715)          173,450                (18,756,920)             
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 27,645,077              (594,921,762)        27,202,013           (594,921,762)           
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 416,371,122            (1,425,210,496)     416,495,509         (1,425,157,359)        
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 998,736,542            - 998,736,542         -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร

44,568,202              (78,008,960)          43,517,484           (77,970,817)             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 519,862,332            - 519,862,332         -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,428,039              - 34,428,039           -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (3,167,721)            - (240,717,426)           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - 76,935,614               
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (717,602,239)        -
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (441,563,134)        - (441,563,134)           
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร

   และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 455,695,614            (250,736,691)        455,695,614         (150,600,005)           

(332,669,007)          (363,448,401)        - -
ตน้ทุนทางการเงิน 1,901,587,947         1,931,223,468      1,901,237,227      1,931,223,927          
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (248,157,263)          1,077,013,733      (252,789,914)        1,063,397,099          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน   5,025,638,407         6,423,830,182      4,727,498,186      6,102,129,018          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ 472,221,757            2,091,525,178      439,139,514         2,068,052,522          
ลูกหน้ีอ่ืน (3,407,853)              (797,376,991)        (3,059,669)            (797,695,832)           
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,708,267                (75,288,368)          6,454,981             (72,493,174)             
สินคา้คงเหลือ 4,798,759,287         2,740,934,757      4,801,312,966      2,694,950,108          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,047,700,314         277,607,110         1,049,351,910      260,168,259             
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 75,692,292              (90,259,319)          75,692,292           (90,259,319)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (150,821,232)          (177,704,141)        (145,044,182)        (174,677,868)           

11,273,491,239       10,393,268,408    10,951,345,998    9,990,173,714          

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

      และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

      และการร่วมคา้

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หน่วย : บาท



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (888,363,436)          (1,339,653,484)     (927,430,478)        (1,321,848,136)        
เจา้หน้ีอ่ืน 1,382,900,117         (1,329,339,375)     1,387,385,696      (1,336,241,960)        
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,470,270            5,373,847             122,754,569         11,506,514               
โบนสัคา้งจ่าย (721,704,034)          (310,113,636)        (712,797,780)        (308,354,103)           
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 63,408,051              245,261,038         29,440,651           247,878,225             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (203,957,877)          38,129,809           (217,166,155)        49,676,863               
เงินสดจ่ายสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (488,259,650)          (78,193,002)          (486,963,788)        (77,784,178)             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 662,718,216            (1,958,626)            659,887,110         -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 11,203,702,896       7,622,774,979      10,806,455,823    7,255,006,939          
จ่ายภาษีเงินได้ (54,957,259)            (95,597,066)          (25,658,303)          (69,803,579)             

11,148,745,637       7,527,177,913      10,780,797,520    7,185,203,360          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 53,234,780              28,332,995           62,181,412           38,029,885               
เงินปันผลรับ 6,044,605                2,123,409             44,619,376           89,404,195               
เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 212,322,760 128,920,332 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 3,960,400             - 280,572,435             
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 258,704,472            99,338,065           258,704,472         99,338,065               
เงินสดจ่ายสาํหรับเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - - - (61,000,000)             

(527,857,000)          (194,999,993)        (527,857,000)        (194,999,993)           
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (601,504,046)        - (601,504,046)           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,312,991,755)       (5,950,493,166)     (3,274,545,491)     (5,841,541,192)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวรและ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,247,593                589,918,654         1,231,532             589,831,037             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (352,772,190)          (124,671,419)        (340,097,391)        (123,971,419)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,075,810                193,641,103         3,075,810             194,250,871             
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,871,313,685)       (5,954,353,998)     (3,560,364,520)     (5,402,669,830)        

เงินสดจ่ายสาํหรับลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในการกูย้ืม (1,799,320,640)       (2,055,517,949)     (1,798,948,951)     (2,055,517,949)        
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบกาํหนด
    ของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน (380,498,625)          969,359,882         (380,498,625)        969,359,882             
เงินสดจ่ายสาํหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า (129,179,386)          - (125,042,888)        -
เงินปันผลจ่าย (2,041,034,651)       (1,836,821,885)     (2,043,417,491)     (1,838,966,442)        
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (28,535,129)            (30,212,585)          - -
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - 54,594,479           - -
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงิน (6,900,000,000)       200,000,000         (6,900,000,000)     200,000,000             
เงินสดรับสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,036,604,985         8,928,349,195      6,036,604,985      8,928,349,195          
เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 11,982,328,571       - 11,982,328,571    -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ (8,202,734,042)       (7,104,100,000)     (8,202,734,042)     (7,104,100,000)        
  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,462,368,917)       (874,348,863)        (1,431,708,441)     (900,875,314)           

5,815,063,035         698,475,052         5,788,724,559      881,658,216             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,036,126,995         2,337,651,943      2,764,412,068      1,882,753,852          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 8,851,190,030         3,036,126,995      8,553,136,627      2,764,412,068          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ



 

บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัท าและการน าเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐาน 
5. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
6. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8. ลูกหน้ีการคา้ 
9. ลูกหน้ีอ่ืน 

10. สินคา้คงเหลือ 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม 
13. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินได ้
18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
19. เงินกูย้มื 
20. เจา้หน้ีการคา้ 
21. เจา้หน้ีอ่ืน 
22. ตราสารอนุพนัธ์ 
23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
25. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
27. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 
28. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
29. รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน 



 

หมายเหตุ สารบัญ 
30. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ 
31. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
32. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั 
33. ตน้ทุนทางการเงิน 
34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
35. เงินปันผลจ่าย 
36. สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
37. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
38. เคร่ืองมือทางการเงิน 
39. ภาระผกูพนั หนงัสือค ้าประกนั และสญัญาท่ีส าคญั 
40. ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42. การอนุมติังบการเงิน 

 
 

 
 
 



 

บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. การด าเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน               
ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยบริษทัมีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 555/2                   
ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั
และบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ ามนัหล่อล่ืน 
โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ เมด็พลาสติก และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืนๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 45.05 ส่วนผูถื้อหุน้ในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 6.00   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 47.55 ส่วนผูถื้อหุน้ในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 7.93 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว 
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัได้พิจารณาแลว้พบว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 

2.1 กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน         
ทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง  “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไปและตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
“ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
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2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีได้
เปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.4 การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั 
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ       
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

2.5  รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้  

2.6  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้รายการผลกระทบสะสม                       
ท่ีเกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ี เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของ                
ส่วนของผูถื้อหุน้ตน้ปีของปีปัจจุบนั  
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยมีผลกระทบ                       
ท่ีเป็นสาระส าคญัต่อรายการในงบการเงิน ดงัน้ี 

- การจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

- การก าหนดรายการหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 
546 

  
546 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 
32,895 

  
31,515 

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  (21)  (21) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 

 
5 

  
5 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
(16) 

  
(16) 
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ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเก่ียวข้องกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกจัดประเภทใหม่ตามการปฏิบัติ               
ในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

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

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วดัมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วนัที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหน้ีอ่ืน 778  (778)  76  76  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

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

 
- 
 

  
1,667 

  
5 

  
1,672 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
 - 
 

  
 778 

  
 63 

  
 841 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

          
หนีสิ้น          
หมุนเวียน          
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  76  76  หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินภาษีเงินได ้
 รอการตดับญัชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TAS 105 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2562  จัดประเภทใหม่  วดัมูลค่าใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตาม TFRS 9 

ณ วนัที่  
1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพย์          
หมุนเวียน          
ลูกหน้ีอ่ืน 778  (778)  76  76  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

  

 
- 

  
- 

  
619 

  
619 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

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

 
- 

  
1,666 

  
5 

  
1,671 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ 

 

 
- 

  
778 

  
63 

  
841 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

          
หนีสิ้น          
หมุนเวียน          
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  76  76  หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 

ไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

 
- 

  
- 

  
136 

  
136 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงิน
ทั้ งทางด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า และน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสัญญาเช่า                         
เม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหา
สัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง                            
การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการบนัทึกบญัชีสัญญาเช่า 
ทางฝ่ังผูใ้ห้เช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสญัญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญั โดย
ยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับ
สัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึ งสินทรัพย์อ้างอิงมี มูลค่าต ่ า อย่างไรก็ตาม  
การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า รายละเอียดของข้อก าหนดใหม่อธิบายใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 โดยผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาบงัคบัใช ้
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั อธิบายไดด้งัน้ี 

วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัดงัน้ี 

-  รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดท่ีก่อนหน้าจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสิน          
ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

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

-  กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

-  กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก โดยจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใช ้โดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า  

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

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 491  608 
สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (54)  (182) 
สญัญาบริการท่ีรวมอยูใ่นสญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน (120)  (120) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้ (18)  (18) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 299  288 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 299 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จ านวน 299 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 288 ลา้นบาท และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจ านวน 288 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และอตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใช้กบัหน้ีสิน            
ตามสญัญาเช่าคือร้อยละ 3.56 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

2.8    มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2563 ทั้ งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึน 
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง 
การอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยาม
ของความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง  

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี  
1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงน้ีเพ่ือเป็นการผ่อนปรน
ในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง 
ไดเ้พ่ิมขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตาม
การปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565  
เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงน้ีได้ประกาศ                   
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564  
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ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของ
กลุ่มบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.9  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากตดัรายการระหว่างกนัซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในอตัราร้อยละ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 หมายเหตุ ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
   ในประเทศ 2563 2562 

บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั   จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัและก๊าซ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เทคโนโลยไีออาร์พีซี จ ากดั  โรงเรียนอาชีวะ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์แอล จ ากดั 12 จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ประเทศไทย 57.48 57.48 
บริษทั ไอพอลิเมอร์ จ ากดั 12 จ าหน่ายเมด็พลาสติกและเคมีภณัฑผ์า่น

ระบบ E-Commerce 
ประเทศไทย 55.00 55.00 

 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น ้ามัน ไออาร์พซีี จ ากดั 
บริษทั รักษป่์าสัก จ ากดั ใหบ้ริการเช่าเรือบรรทุกน ้ามนั ประเทศไทย 99.99 99.99 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 
3.1 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทั      
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุน              
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกัน                   
เกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมี
การปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ           
กลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม 
กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

บริษทัร่วม 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมี อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็ คือ                             
การท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน                    
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุน                      
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั
รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

ถา้ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั กิจการตอ้งจดัประเภท
รายการที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้น
ท่ีลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                    
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน                    
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท                     
ในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในหน้ีของ
บริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม                             
ในงบก าไรขาดทุน 
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รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย              
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

บริษัทร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท                
ก าไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมี
การปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า
ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

3.2   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลักท่ีบริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 

 รายการและยอดคงเหลือ 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                  
ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน                    
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุน 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  

3.4 ลูกหน้ีการคา้ 
ก)  นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ย 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.22 

ข)  นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ย 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า 
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณ               
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้      
และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและ                
งานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วน
ตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บค านวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการตน้ทุน                  
ในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สินค้าเคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพจะถูกบันทึกโดยจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์                        
ในอนาคต และวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือ            
ท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง
ราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่าย  
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนกรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน
ที่ถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จ  าหน่าย
จะก าหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้ 

3.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย ์
เพ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ในอนาคต 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีถือครองไวเ้พ่ือหาประโยชน์จากรายได ้
ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงท่ีดินซ่ึงยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช ้
ในอนาคต  
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การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ
และตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการกูย้ืมจะถูกรวม
ในขณะท่ีท าการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคญัหรือ
ระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง  

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาคารจะค านวณ      
ตามวิธีเส้นตรงเพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์เป็นเวลา 20 ปี 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ 
ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะมีการตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินและค่าปรับปรุงท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนอาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความ
เหมาะสมเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุน
ดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะมีการตดัรายการช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกดว้ยมูลค่าตามบญัชี
คงเหลือของช้ินส่วนนั้น ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามหน่วยของผลผลิตเพ่ือลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 40  ปี 
เคร่ืองจกัรและท่อ 20 - 30  ปี 
เคร่ืองจกัรอ่ืน ตามหน่วยของผลผลิต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
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ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนทนัที (ดูหมายเหตุขอ้ 3.10) 

ผลก าไรและหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยรายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้ าทะเล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

รายจ่ายในการขุดลอกร่องน ้ าทะเลเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายไปเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีใตท้ะเลบริเวณท่าเรือน ้ าลึกให้มีความพร้อม 
ในการท่ีจะใชง้าน (ใหเ้รือเขา้เทียบท่า) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัเป็นสินทรัพยป์ระเภทท่ีมีอายุการใชง้านจ ากดัและค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแต่ละประเภท ค่าตัดจ าหน่ายบันทึก                
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล 10 - 20  ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10  ปี 

3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่                   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด                
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน โดยขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช ้
ของสินทรัพย ์ใช้วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง 
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ  ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
ท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคย 
มีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.11 สญัญาเช่า 
ก)  นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

⚫ กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า                     
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็น
สัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีอายุ 12 เดือนหรือน้อยกว่า และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า                
ซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดยแสดงเป็นรายการ
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ                      
ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้                        
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ
เลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการจ่ายช าระ                     
ตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวข้อง)                     
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่าท่ีส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือ 
สินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสญัญา
เช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 
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-     มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออัตรา หรือ 
การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใช้
อตัราคิดลดเดิม 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่าท่ีเปล่ียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลง
สญัญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล 
และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพย์
สิทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าสามารถโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงและกลุ่มบริษทั 
จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวขอ้งจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้โดยเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

⚫ กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูใ้หเ้ช่า 
สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าจดัประเภทรายการเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
ท่ีเช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ข)  นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
สญัญาเช่าระยะยาว  - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า  
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ 
ท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญานั้น 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการ
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ 
ท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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3.12 เงินกูย้มืและหุน้กู ้
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการ 
ท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้น 
จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปได ้                  
ท่ีจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้ งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มี
หลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไป
อีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.13  ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขจะน ามารวม
เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

รายได้จากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย ์                  
ท่ีเขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน จะน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดข้ึน 

3.14  ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปีโดยใชอ้ตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
หรือท่ีมีความเป็นไปไดไ้ดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทั
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ     
ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี
ท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เตม็จ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษี
จะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้
ประโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการ 
มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้
ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั
ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

3.15  ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการท่ีแยก
ต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพ่ิมเติมจาก
ท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงาน                   
ทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการ
ผลประโยชน์จะก าหนดจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหน่ึง                   
หรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารท างาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 
• โครงการสมทบเงิน 

-  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่าย             
เงินเพ่ิมอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
เม่ือถึงก าหนดช าระ  

• โครงการผลประโยชน์ 
- ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนักงานท่ีท างานครบ 
120 วนั มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือเม่ือท างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดโดย
ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท างานซ่ึงอตัราท่ีใชใ้นปัจจุบนัก าหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 400 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองค าใหแ้ก่พนกังานเม่ือท างานครบเกษียณอาย ุ

- ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการมอบทองค าใหแ้ก่พนกังานท่ีท างานครบ 10 ปี และ 20 ปี และ 30 ปี  
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หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตท่ีย ังไม่ รับรู้ ภาระผูกพันน้ีค านวณโดย 
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
ท่ีมีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
ในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืน 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเม่ือการแกไ้ข
โครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.16  ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินอนัเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 

3.17  หุน้ทุนซ้ือคืน 
หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน และแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้รับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน          
และหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนต ่ากวา่ราคาซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน                
ใหห้มดไปก่อน แลว้จึงน าผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากก าไรสะสม 

3.18  การรับรู้รายได ้
การขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และท่ีให้บริการซ่ึงเกิดข้ึนจากการกิจกรรมตามปกติ
ของกลุ่มบริษทั รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถ่ิน และกองทุนน ้ ามัน โดยเป็นจ านวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืน               
และส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินคา้รับรู้                   
เม่ือการควบคุมสินคา้ถูกโอนให้แก่ลูกคา้เม่ือท าการส่งมอบสินคา้เสร็จส้ินแลว้ และรายไดจ้ากการให้บริการรับรู้      
ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดยรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  ส่วนรายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บ 
เงินปันผลนั้นเกิดข้ึน  

รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.19 การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
หรือคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั เงินปันผลระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั 

3.20 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากร          
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีท าการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 

3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล 
กลุ่มบริษทัได้มีการสอบทานขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคญัและรายการปรับปรุงมูลค่าอย่างสม ่าเสมอ          
ในกรณีท่ีน าขอ้มูลของบุคคลท่ีสามมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมเช่น การก าหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการ
ประเมินราคา กลุ่มบริษทัจะประเมินหลกัฐานท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปว่ามูลค่าดงักล่าวเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว 

เม่ือท าการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มูลตลาดท่ีสามารถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก 
โดยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดล าดบัชั้นตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพ่ือวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

การประมาณมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงินส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับก าหนดมูลค่าโดยข้ึนอยู่กับราคาตลาด 
ท่ีมีการเปิดเผย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (ขอ้มูลระดับท่ี 1) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของ
แต่ละสัญญาท่ีค านวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาป้องกนัความเส่ียงของน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือและเสนอขาย
เฉล่ียของสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดมูลค่ายุติธรรมของ 
สญัญาอนุพนัธ์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 38 
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3.22 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทั                 
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธี
ปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงิน
จะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือ  
เม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน 
ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินดงัน้ี 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม             
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ให้ว ัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการท ารายการ                      
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน ให้วดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ส าหรับ
ตน้ทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน  การวดัมูลค่าสามารถท าได ้            
3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั 

-  ราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortised Cost)  - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                 
เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด 
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว ้รายได้ดอกเบ้ีย 
จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
จากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไร
หรือขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVTOCI) - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย ์                       
ทางการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า และรายไดด้อกเบ้ีย                     
ท่ีค  านวณโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสม                      
ท่ี เคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน หรือ                    
ก าไรสะสม 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่า                          
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   
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การดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)  
ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าข้ึนอยูก่บัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

ทั้งน้ี ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน หากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวมีความเส่ียง 
ดา้นเครดิตต ่าและไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่วนัท่ีไดม้า กลุ่มบริษทัจะไม่มีการรับรู้ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   

การตดัรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด 
ของสินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน 

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ท่ีตดัรายการและผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและคา้งรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 
ตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีสะสมไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน 
ในทางกลบักนั ณ วนัท่ีตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยการวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีสะสมไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปก าไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปก าไรสะสม 

การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณา
ภาระผกูพนัตามสญัญา 

- หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน 
โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระออกไปอยา่งไม่มีก าหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
จะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน 

- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระผูกพนัตามสัญญาไปได ้
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกหน้ีสิน
ทางการเงินนั้น กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ 
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การตดัรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก 
หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือกลุ่มบริษัทแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีข้อก าหนดความแตกต่างกันอย่างมากกับผูใ้ห้กู ้ต้องถือเป็นการส้ินสุด 
ของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ในท านองเดียวกนั หากกลุ่มบริษทั 
ท าการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญัหรือบางส่วนซ่ึงถือเป็นการส้ินสุด 
ของหน้ีสินทางการเงินเดิม และท าการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้ก าหนดจะมีความแตกต่าง
อย่างเป็นสาระส าคญัหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ  
สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ  และคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10  
จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนยัส าคญั 
ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินก่อนมีการเปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
หลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในก าไรและขาดทุนอ่ืน 

ตราสารอนุพนัธ์ 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัน ้ ามนั ตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวจะถูกบนัทึกบญัชีเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ้่ายที่เกิดจาก
การท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรก
ใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที              

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่าง ๆ 
และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั  
ณ วนัท่ีรายงาน 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในรายงาน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาดให้ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาล่วงหนา้ของสัญญา
ในลกัษณะเดียวกนัและครบก าหนดในวนัเดียวกนั ณ วนัท่ีรายงาน  

3.23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปีดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถืออยูร่ะหว่างปีหักดว้ยหุ้นของบริษทัใหญ่ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยและไม่รวมหุ้นสามญั
ซ้ือคืน  
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4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
4.1 ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับค านวณจากราคาโดยประมาณของผูบ้ริหารท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้

4.2 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ 
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สะท้อนมูลค่า ท่ีอาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

4.3 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีข้ึนอยูก่บัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชห้ักภาษีได ้ซ่ึงมาจากการใชส้มมติฐานเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคต
ของการกลุ่มบริษทั 

4.4 ผลประโยชน์พนกังาน  
มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      
โดยประกอบดว้ยสมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนและอตัรา               
การลาออก การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
รายละเอียดสมมติฐานท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24  

5. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
5.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา (1) 487  2,175  487  2,175 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (สุทธิจากตน้ทุนการกูย้มื) 3,179  4,262  3,137  4,154 
หกั เงินสดจ่าย (3,313)  (5,950)  (3,274)  (5,842) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป (1) 353  487  350  487 

(1) เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 
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5.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม 
     การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 กระแสเงินสด
จากกจิกรรม 

 ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่ายที่
รับรู้เป็น 

 ตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียม 

 ตัดจ าหน่าย
ส่วนลด 

 หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่า 

 (ก าไร) 
ขาดทุน 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  จากอตัรา  31 ธันวาคม 
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      แลกเปลีย่น  2563 
         การตัดบัญชี      และจากตรา   
               สารอนุพนัธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 104  (1,799)  1,853  52  -  -  -  -  210 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,900 

  
(6,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  (380)  -  -  -  -  -  534  154 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
  สถาบนัการเงินและหุน้กู ้

 
52,071 

  
9,816 

  
- 

  
- 

  
46 

  
2 

  
- 

  
(4) 

  
61,931 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 299  (129)  -  -  -  -  19  -  189 
 59,374  608  1,853  52  46  2  19  530  62,484 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินรวม   
     การเปลีย่นแปลงที่ไม่เป็นเงินสด   

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากกจิกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  จากอตัรา  ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหน่ึงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู้  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม 
 2562      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      2562 
         การตัดบัญชี       

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 
 จากสถาบนัการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพนัธ์ 
 ทางการเงิน 

 
- 

  
969 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(969) 

  
- 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
 จากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้

 
50,666 

  
1,824 

  
- 

  
- 

  
37 

  
2 

  
(458) 

  
52,071 

รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ   
     การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด   
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  หนีสิ้นตาม  (ก าไร) ขาดทนุ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม    ที่รับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลด  สัญญาเช่า  จากอตัรา  ณ วนัที่  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหนึ่งของ  ในการจัดหา  มูลค่าหุ้นกู้  สุทธิ  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม  
 2563      สินทรัพย์ถาวร  เงินกู้ยืมรอ      และจากตรา  2563 
         การตัดบัญชี      สารอนุพนัธ์

สุทธิ 
  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 104  (1,799)  1,853  52  -  -  -  -  210 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
6,900 

  
(6,900) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ -  (380)  -  -  -  -  -  534  154 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
  สถาบนัการเงินและหุน้กู ้

 
52,071 

  
9,816 

  
- 

  
- 

  
46 

  
2 

  
- 

  
(4) 

  
61,931 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 288  (125)  -  -  -  -  16  -  179 
 59,363  612  1,853  52  46  2  16  530  62,474 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     การเปลีย่นแปลงที่ไม่เป็นเงินสด 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  ก าไร   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากกจิกรรม    ท่ีรับรู้เป็น  ค่าธรรมเนียม  ส่วนลดมูลค่า  จากอตัรา  ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    ส่วนหน่ึงของ  ในการจัดหา  หุ้นกู้  แลกเปลีย่น  31 ธันวาคม 
 2562      สินทรัพย์  เงินกู้ยืมรอ      2562 
       ถาวร  การตัดบัญชี       

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 125  (2,055)  1,893  141  -  -  -  104 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก 
สถาบนัการเงิน 

 
6,700 

  
200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,900 

สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน -  969  -  -  -  -  (969)  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
 สถาบนัการเงินและหุ้นกู ้

 
50,666 

  
1,824 

  
- 

  
- 

  
37 

  
2 

  
(458) 

  
52,071 

รวม 57,491  938  1,893  141  37  2  (1,427)  59,075 
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6. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม: น ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ น ้ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี: โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ และผลิตภณัฑต่์อเน่ือง รวมถึงผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ 
หน่วยงานอ่ืนๆ: โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภคอื่น  

นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 122,152  47,457  4,854  174,463 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (5,125)  (514)  1,379  (4,260) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนไม่สามารถปันส่วนได ้       (1,855) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (6,115) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,902) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       333 
รายไดภ้าษีเงินได ้       1,554 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       (6,130) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  ระหว่างกนั  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 54,129  29,967  13,711  181  97,988 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         16,563 
สินทรัพยอ่ื์นของส่วนงาน 22,858  7,512  4,252  (338)  34,284 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         24,656 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม         173,491 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 174,996  59,656  4,663  239,315 
ก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานด าเนินงาน (4,085)  459  1,022  (2,604) 
รายไดอ่ื้นท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้       2,248 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (356) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,931) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       363 
รายไดภ้าษีเงินได ้       779 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       (1,145) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  หน่วยงาน  ตัดรายการ   
 ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  อ่ืนๆ  ระหว่างกนั  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 56,976  31,797  14,655  143  103,571 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,498 
สินทรัพยอ่ื์นของส่วนงาน 27,514  8,782  3,436  (433)  39,299 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่สามารถปันส่วนงานได ้         17,482 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม         177,850 

ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 
รายได้จากการขายและการให้บริการจากลูกคา้ภายนอกของกลุ่มบริษทัรายงานตามขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ได้ดงัต่อไปน้ี 
นอกจากน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษทัอยูใ่นประเทศไทยทั้งหมด 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือประเทศ 2563  2562  2563  2562 
ไทย 115,713  150,434  114,688  149,295 
สิงคโปร์ 21,973  41,089  21,973  41,089 
อ่ืนๆ 36,777  47,792  36,775  47,790 
รวม 174,463  239,315  173,436  238,174 

ลูกค้ารายใหญ่ 
รายไดจ้ากการขายและบริการของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงาน ปิโตรเลียม               
และหน่วยงานอ่ืนๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 24,102 ลา้นบาท (2562 : 26,830 ลา้นบาท) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 1  1  -  - 
เงินฝากธนาคารบญัชีกระแสรายวนั 1,103  69  1,103  70 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์ 7,747  2,966  7,450  2,694 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,851  3,036  8,553  2,764 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวนัและบัญชีออมทรัพยมี์อัตราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.05               
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (2562 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.0 ต่อปี) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่                
เป็นสกลุเงินบาท 

8. ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า         
- กิจการอ่ืน  6,016  5,683  5,868  5,578 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 (ข) 3,640  4,449  3,865  4,598 
รวม  9,656  10,132  9,733  10,176 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (30)  -  (22)  - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (32)  -  (22) 
รวมลูกหน้ีการคา้  9,626  10,100  9,711  10,154 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

กจิการอ่ืน         
ยงัไม่ครบก าหนด  5,272  5,259  5,137  5,166 
เกินก าหนดช าระ         
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน  714  390  708  389 
- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  -  7  1  1 
- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  2  1  -  - 
- เกินกวา่ 12 เดือน  28  26  22  22 

  744  424  731  412 
  6,016  5,683  5,868  5,578 

    หกั  ค่าเผือ่ขาดทุนดา้นเครดิต         
           ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (30)  -  (22)  - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (32)  -  (22) 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน  5,986  5,651  5,846  5,556 

         
กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
ยงัไม่ครบก าหนด  3,628  4,023  3,838  4,181 
เกินก าหนดช าระ         
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน  12  417  27  408 
- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  -  -  -  - 
- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  -  9  -  9 
- เกินกวา่ 12 เดือน  -  -  -  - 
  12  426  27  417 
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 (ข) 3,640  4,449  3,865  4,598 
รวมลูกหนีก้ารค้า  9,626  10,100  9,711  10,154 

ก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีตามปกติของลูกหน้ีการคา้ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 7 วนัถึง 120 วนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับลูกหน้ีการค้าประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ งส ารองข้ึนอยู่กับข้อมูล                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกว่า 180 วนัเน่ืองจากประสบการณ์
ในอดีตไดบ่้งช้ีวา่ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้ 

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี 
ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทั ไม่ไดแ้สดงรูปแบบการขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาจากสถานะท่ีถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยก
ความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ลูกหนีก้ารค้า - จ านวนวนัที่เกนิก าหนดช าระ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยงัไม่ครบ 
ก าหนด 

< 90 วนั 91 - 180 วนั 180 - 360 วนั > 360 วนั รวม 

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดวา่ลูกหน้ี 
   ท่ีไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
8,900 

 
726 

 
- 

 
2 

 
28 

 
9,656 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - (2) (28) (30) 
      9,626 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ลูกหนีก้ารค้า - จ านวนวนัที่เกนิก าหนดช าระ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยงัไม่ครบ 
ก าหนด 

< 90 วนั 91 - 180 วนั 180 - 360 วนั > 360 วนั รวม 

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

0% 
 

0% 
 

5.32% 
 

100% 
 

100% 
 

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดวา่ลูกหน้ี 
   ท่ีไม่เกินก าหนดช าระจะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
8,975 

 
735 

 
1 

 
- 

 
22 

 
9,733 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - (22) (22) 
      9,711 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีไดรั้บรู้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเป็นไปตามวิธีอยา่งง่ายท่ีก าหนดไวใ้น TFRS 9 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2563 
ยอดยกมาตน้ปี 32  22 
ขาดทุนจากการบนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1  - 
ไดรั้บคืนในระหวา่งปี (3)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 30  22 
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9. ลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกรมสรรพสามิตและกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,373  619  1,373  619 
อ่ืนๆ 213  963  211  962 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,586  1,582  1,584  1,581 

 
10. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบ 3,614  4,674  3,614  4,674 
สินคา้ระหว่างผลิต 13  14  13  14 
สินคา้ส าเร็จรูป 10,830  13,680  10,599  13,446 
สารเคมีและน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,025  994  1,008  982 
อะไหล่และวสัดุเพ่ือการซ่อมบ ารุง 2,516  2,780  2,514  2,779 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,112  5,083  4,112  5,083 
หกั  โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (317)  -  (317) 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าและสินคา้ลา้สมยั (941)  (913)  (940)  (913) 
รวมสินคา้คงเหลือ 21,169  25,995  20,920  25,748 

ภายใตข้อ้ก าหนดของกระทรวงพลงังานซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งส ารองน ้ามนัดิบไวท่ี้อตัราร้อยละ 4 ของปริมาณการคา้
และส ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน ้ ามันส าเร็จรูปไวท่ี้อตัราร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตในแต่ละงวด ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 ยอดสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมน ้ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีบริษทัตอ้งส ารองไวข้ั้นต ่าจ านวน 2,568 ลา้นบาท และ 2,571 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 จ านวน 5,384 ลา้นบาท และ 5,381 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
สุทธิจากค่าเผือ่การลดมูลค่าและสินคา้ลา้สมยั 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน 149,271 ล้านบาท และจ านวน 
148,780 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (2562 : จ านวน 211,052 ลา้นบาท และจ านวน 
210,466 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดบั) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินคา้คงเหลือขา้งตน้แสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินคา้ลา้สมยัจ านวน  
941 ลา้นบาท และจ านวน 940 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (2562 : จ านวน 913 ลา้นบาท  
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ) ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินคา้ลา้สมยั
จ านวน 27 ลา้นบาท และจ านวน 28 ลา้นบาท โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2562: 
จ านวน 595 ลา้นบาท ไดถู้กรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ) 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                          
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 

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

 
(41)  (1,672)  1,672 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมผา่น        
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  20 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี -  -  -  1,692 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เงินลงทุน  เงินลงทุน  รวมเงินลงทุน  สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทั่วไป   เผ่ือขาย   ระยะยาวอ่ืน  ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
        
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 1,625  41  1,666  - 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม ่        
  เป็นคร้ังแรก 5  -  5  - 
จดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอ่ืน   (1,630) 

 
(41)  (1,671)   1,671 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมผา่น        
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  20 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี  -  -  -  1,691 
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สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเลือกก าหนดให ้       
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    1,639  1,638 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ย       
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    53  53 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน    1,692  1,691 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 

  สัดส่วน 
การถือหุ้น 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินลงทุนกบักลุ่มผู้บริหารเดิมและ       
กจิการที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มผู้บริหารเดิม       
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั  23.65  1,119  1,117 
บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั  36.31  829  829 
บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จ ากดั  35.00  1,416  1,416 
บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย        
จ ากดั (มหาชน)  16.24  673  673 

    4,037  4,035 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (3,037)  (3,036) 
    1,000  999 
       
เงินลงทุนทัว่ไป - อ่ืนๆ     626  626 
  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  67  67 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (26)  (26) 
    667  667 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    1,667  1,666 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 8,257  7,799  8,736  8,597 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 1) 528  195  528  195 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 2) -  -  -  61 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3) -  -  -  (1) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  (77) 
กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4) -  -  718  - 
ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5) -  -  -  (39) 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้และบริษทัร่วม  (443)  (99)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 333  363  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 9 

 
(1) 

 -  - 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 8,684  8,257  9,982  8,736 

1)  ในระหว่างปี 2562 บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากดั มีการเรียกช าระทุนเพ่ิมอีกจ านวน                 
ร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 487.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นส าหรับเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 
195 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จ ากดั 
(“WHAIER”) ไดมี้มติอนุมติัให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 650 ลา้นบาท เป็น 710 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน  6 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 60 ลา้นบาท โดย WHAIER ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวน 
ร้อยละ 25 และบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวน 6 ลา้นบาทแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ไดมี้การเรียกช าระ
ค่าหุ้นเพ่ิมทุน ในราคาหุ้นละ 0.83 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเพ่ิมทุนดงักล่าว ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม ดว้ยจ านวนเงิน 
137 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้มี
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 370 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 0.7 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 
100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 70 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้
ดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
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ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2563 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือหุ้น (Share Purchase Agreement) กบั Japan 
Polypropylene Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นปิโตรเคมี จ านวน 600,000 หุ้น 
(ร้อยละ 50  ของทุนจดทะเบียนจ านวน 1.2 ลา้นหุ้น จ านวนเงิน 120 ลา้นบาท) ในราคา 350 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้าย
ช าระค่าซ้ือหุน้ใหแ้ก่ Japan Polypropylene Corporation เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

2)  เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไอพอลิเมอร์ จ ากดั ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการเพิ่ม                        
ทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 11.5 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 115 ลา้นบาท และเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิเพ่ิมทุนบางส่วนซ่ึงไดมี้การช าระ
เงินเพ่ิมทุนจ านวน 61 ลา้นบาท ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัเหลือร้อยละ 55 โดยหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 45 ถูกถือโดย
บริษทั Guangzhou Saiju Performance Polymer Ltd. (“GZSJ”) ซ่ึงจดัตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)    เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 บริษทัได้ขายหุ้นของบริษทั ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จ ากัด จ านวนร้อยละ 2.5 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นอีกรายในราคาขายจ านวน 3.96 ลา้นบาท (ราคาทุน 0.6 ลา้นบาท) โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 
3.37 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเหลือร้อยละ 57.48  

4)   ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดมี้การกลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 718 ลา้นบาท ส าหรับ
เงินลงทุนในบริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากการทบทวนการดอ้ยค่าแสดงให้
เห็นวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่าว มีมูลค่ามากกวา่ราคาทุน 

5)  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั ไทย เอบีเอส จ ากดั ไดอ้นุมติั                
การช าระบญัชี การขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี และอนุมติัแบ่งคืนเงินลงทุนและผลก าไรให้กบัผูถื้อหุ้นโดย 
บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทั ไทย เอบีเอส จ ากดั จ านวน 276.61 ลา้นบาท และไดต้ดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจ านวน 39 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบญัชีของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 237 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2562 
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ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
 

ทุนท่ีช าระแล้ว 
 

วธีิราคาทุน 
 

การด้อยค่า 
 

สุทธิ 
 

เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกจิ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562                          
บริษัทย่อย                         
บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัและก๊าซ 99.99  99.99  2,000  2,000  2,000  2,000  -  (718)  2,000  1,282  -  42 
บริษทั เทคโนโลยไีออาร์พีซี จ ากดั โรงเรียนอาชีวะ 99.99  99.99  750  750  750  750  (476)  (476)  274  274  -  - 
บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์แอล จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 57.48  57.48  10  10  14  14  -  -  14  14  39  45 
บริษทั ไอพอลิเมอร์ จ ากดั จ าหน่ายเมด็พลาสติกและเคมีภณัฑ ์

ผา่นระบบ E-Commerce 55.00  55.00 
 

120 
 

120 
 

66 
 

66 
 

- 
 

- 
 

66 
 

66 
 

- 
 

- 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          2,830  2,830  (476)  (1,194)  2,354  1,636  39  87 
 
การร่วมค้า 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
  เอสเตท ระยอง จ ากดั 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม 
40.00 

 
40.00 

 
665 

 
650 

 
266 

 
260 

 
- 

 
- 

 
266 

 
260 

 
- 

 
- 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ส าหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 50.00 

 
50.00 

 
370 

 
300 

 
185 

 
150 

 
(150) 

 
(150) 

 
35 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ไมเทก็ซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ 50.00  -  120  -  350  -  -  -  350  -  23  - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า          801  410  (150)  (150)  651  260  23  - 
 
บริษัทร่วม 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม 20.00  20.00  150  150  30  30  -  -  30  30  -  - 
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 25.00  25.00  10,739  10,739  5,300  5,300  -  -  5,300  5,300  -  99 
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า 48.99  48.99  3,362  3,083  1,647  1,510  -  -  1,647  1,510  420  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม          6,977  6,840  -  -  6,977  6,840  420  99 
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ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ทุนท่ีช าระแล้ว  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

การร่วมค้า                
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล                 

เอสเตท ระยอง จ ากดั 665  650  266  260  260  257  -  - 
บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั 370  300  185  150  25  -  -  - 
บริษทั ไมเทก็ซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 120  -  350  -  327  -  23  - 
     801  410  612  257  23  - 

บริษัทร่วม                
บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั 150  150  30  30  40  35  -  - 
บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 10,739  10,739  5,300  5,300  4,708  4,915  -  99 
บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั 3,362  3,083  1,647  1,510  3,324  3,050  420  - 
     6,977  6,840  8,072  8,000  420  99 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ 
(เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ไออาร์พซีี คลนี 
พาวเวอร์ จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,316  13,961  5,867  4,799 
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี -  (407)  (857)  - 
ส ารองตามกฎหมายในระหว่างปี -  -  183   - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในระหวา่งปี (872)  (238)  1,156  1,068 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 12,444  13,316  6,349  5,867 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 25.00  25.00  48.99  48.99 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 3,111  3,329  3,110  2,874 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 986  -  -  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,004   -  -      1,004 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (64)  -  -  (64) 
รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 922      922 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 1,444  6  (464)  986 
อาคาร 18  -  -  18 
รวมราคาทุน 1,462  6  (464)  1,004 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร (18)  -  -  (18) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (18)  -  -  (18) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (216)  -  152  (64) 
รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,228      922 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 938  -  -  938 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (52)  -  -  (52) 
รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 886      886 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 1,396  6  (464)  938 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (197)  -  145  (52) 
รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,199      886 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม              
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค้่าเช่า  30  29  30  29 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
ท่ีดิน  1,140  996  1,104  960 
อาคาร 9  9  -  - 
 1,149  1,005  1,104  960 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย/   โอนเข้า   โอนเปลี่ยน  ยอดคงเหลือ 
  ณ วนัที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ประเภท  ณ วนัที ่
  1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
  2563          2563 
             

ราคาทุน             
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  11,537  -         (15)       273  -  11,795 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  39,822  -  (2)  1,408  -  41,228 
เคร่ืองจกัรและท่อ    147,509  279  (62)  3,223  -  150,949 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน  3,325  111  (95)  107           -  3,448 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน  1,255  19  (105)  122  -  1,291 
ยานพาหนะ  684  -  (3)  -  -  681 

รวมราคาทุน  204,132  409  (282)  5,133  -  209,392 
 

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  (18,324)  (1,359)  2  -  -  (19,681) 
เคร่ืองจกัรและท่อ  (66,756)  (7,034)  36  -  -  (73,754) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน  (2,278)  (201)  95     -           -  (2,384) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน  (958)  (99)  104  -  -  (953) 
ยานพาหนะ  (598)  (20)  2  -  -  (616) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม  (88,914)  (8,713)  239     -  -  (97,388) 
งานระหวา่งก่อสร้างและ 
  สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

  
6,006 

  
2,817 

  
       (520) 

  
(5,133) 

  
(13) 

  
3,157 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (155)      (456)  -  -      -  (611) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   121,069          114,550 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 11,537  -  -  -  -  11,537 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 39,029  25  (5)  773  -  39,822 
เคร่ืองจกัรและท่อ 141,150    237  (299)  6,104  317  147,509 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 3,194  97  (40)  74  -  3,325 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1,199  55  (29)  30  -  1,255 
ยานพาหนะ 691  7  (14)  -  -  684 

รวมราคาทุน 196,800  421  (387)  6,981  317  204,132 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (16,988)  (1,297)  2  (41)  -  (18,324) 
เคร่ืองจกัรและท่อ (60,173)  (6,834)  254  (3)  -  (66,756) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน (2,122)  (196)  40  -  -  (2,278) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (901)  (86)  29  -  -  (958) 
ยานพาหนะ (590)  (22)  14  -  -  (598) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (80,774)  (8,435)  339  (44)  -  (88,914) 
งานระหวา่งก่อสร้างและ 
  สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 
9,003 

  
3,984 

  
- 

  
(6,981) 

  
- 

  
6,006 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (292)  -  93  44  -  (155) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  124,737          121,069 

            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563           8,713 

2562           8,435 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย/   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 
ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10,901  -           (15)  273  11,159 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 38,024  -  (3)  1,400  39,421 
เคร่ืองจกัรและท่อ 147,171    280  (61)  3,219  150,609 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 2,478  111  (88)  104  2,605 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1,099  18  (97)  121  1,141 
ยานพาหนะ 503  -  (2)  -  501 

รวมราคาทุน 200,176  409  (266)  5,117  205,436 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (16,891)  (1,350)  1  -  (18,240) 
เคร่ืองจกัรและท่อ (66,771)  (7,020)  34  -  (73,757) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน (1,771)  (144)  88  -  (1,827) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (878)  (88)  97  -  (869) 
ยานพาหนะ (421)  (18)  2  -  (437) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (86,732)  (8,620)  222  -  (95,130) 
งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 5,852   2,780           (520)  (5,117)  2,995 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (80)         (456)  -  -  (536) 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  119,216         112,765 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย/  โอนเข้า   รับโอนจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    ตัดจ าหน่าย  (ออก)  สินค้าคงเหลือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม          31 ธันวาคม 
 2562          2562 
ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10,901  -  -  -  -  10,901 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37,270  -  (5)  759  -  38,024 
เคร่ืองจกัรและท่อ 140,822    235  (298)  6,095  317  147,171 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 2,362  82  (40)  74  -  2,478 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1,074  24  (29)  30  -  1,099 
ยานพาหนะ 510  7  (14)  -  -  503 

รวมราคาทุน 192,939  348  (386)  6,958  317  200,176 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (15,600)  (1,293)  2  -  -  (16,891) 
เคร่ืองจกัรและท่อ (60,205)  (6,820)  254  -  -  (66,771) 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน (1,673)  (138)  40  -  -  (1,771) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (831)  (76)  29  -  -  (878) 
ยานพาหนะ (413)  (22)  14  -  -  (421) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (78,722)  (8,349)  339  -  -  (86,732) 
งานระหวา่งก่อสร้างและ 
  สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 
8,863 

  
3,947 

  
- 

  
(6,958) 

  
- 

  
5,852 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (80)  -  -  -  -  (80) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  123,000          119,216 

          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม          

2563         8,620 
2562         8,349 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 52 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพยร์วม                  
อยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2562 : จ านวน 141 ล้านบาท ในงบการเงินรวม                    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ียืมมาเพ่ือสร้างโรงงานใหม่ กลุ่มบริษทัใช้อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน                    
ร้อยละ 3.32 - 3.77 ในการค านวณตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมท่ีได้ค  านวณค่าเส่ือมราคา                   
เตม็จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่จ  านวน 10,902 ลา้นบาท และ 9,202 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโรงงานและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีไดค้  านวณค่าเส่ือมราคา                  
เตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่จ  านวน 10,401 ลา้นบาท และ 8,765 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษทัไดพ้ิจารณาชะลอการด าเนินโครงการแห่งหน่ึงโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและไดม้ีการทบทวนความน่าจะเป็น
ท่ีจะด าเนินโครงการดงักล่าว ดงันั้นบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับตน้ทุนโครงการท่ีบนัทึกภายใตง้านระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 456 ลา้นบาทส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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15.     สินทรัพย์สิทธิการใช้  
          สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   การน า TFRS 16      ณ วนัที่  
 1 มกราคม  ใช้คร้ังแรก      31 ธันวาคม 
 2563  (ดูหมายเหตุ      2563 
   ข้อ 2.7)       

ราคาทุน           
    ท่ีดิน -  39  5  -  44 
อาคาร -  69  5  -  74 
ยานพาหนะ -  191  9  (4)  196 
รวมราคาทุน -  299  19  (4)  314 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ท่ีดิน -  -  (6)  -  (6) 
อาคาร -  -  (34)  -  (34) 
ยานพาหนะ -  -  (77)  1  (76) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (117)  1  (116) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -        198 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

2563         117 

 



 
- 46 - 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   การน า TFRS 16      ณ วนัที่  
 1 มกราคม  มาใช้คร้ังแรก       31 ธันวาคม 
 2563  (ดูหมายเหตุ      2563 
   ข้อ 2.7)       

ราคาทุน           
ท่ีดิน -  39  5  -  44 
อาคาร -  66  5  -  71 
ยานพาหนะ -  183  5  (3)  185 
รวมราคาทุน -  288  15  (3)  300 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ท่ีดิน -  -  (5)  -  (5) 
อาคาร -  -  (34)  -  (34) 
ยานพาหนะ -  -  (73)  1  (72) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (112)  1  (111) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -        189 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
2563         112 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 23 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ อายสุญัญาเช่าเท่ากบั 3-20 ปี 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

       2563      2563 

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 117  112 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า 9  9 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 20  141 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 52  51 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเช่าผนัแปรซ่ึงไม่รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 
34 

  
34 

โดยรวมแลว้การจ่ายช าระแบบผนัแปรคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัคาดว่าอตัราส่วนน้ี                   
จะคงท่ีในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายช าระแบบผนัแปรข้ึนอยูก่บัปริมาณการใชง้าน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากบั 129 ลา้นบาท และ 125 ลา้นบาท 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ตัดจ าหน่าย  โอนเข้า   โอนเปลี่ยน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      (ออก)  ประเภท  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม        ทรัพย์สิน  31 ธันวาคม 
 2563          2563 

ราคาทุน            
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล 2,640  162         (2,348)  -  -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,156  49  -  218  -  1,423 

รวม 3,796  211  (2,348)  218  -  1,877 
            ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล (2,562)  (31)  2,314  -  -  (279) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (958)  (92)  -  -  -  (1,050) 

รวม (3,520)  (123)  2,314  -  -  (1,329) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 288  143  -  (218)  13  226 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 564          774 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      (ออก)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,094  7  (18)  73  1,156 

รวม 3,734  7  (18)  73  3,796 
          ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (908)  (68)  18  -  (958) 

รวม (3,432)  (106)  18  -  (3,520) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 245  116  -  (73)  288 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 547        564 

          ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563         123 
2562         106 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ตัดจ าหน่าย   โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      (ออก)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล 2,640  162  (2,348)  -  454 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,148  49  -  218  1,415 

รวม 3,788  211  (2,348)  218  1,869 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล (2,562)  (31)  2,314  -  (279) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (954)  (91)  -  -  (1,045) 

รวม (3,516)  (122)  2,314  -  (1,324) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 287  129  -  (218)  198 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 559        743 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      (ออก)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล 2,640  -  -  -  2,640 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,087  6  (18)  73  1,148 

รวม 3,727  6  (18)  73  3,788 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
รายจ่ายในการขดุลอกร่องน ้าทะเล (2,524)  (38)  -  -  (2,562) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (905)  (67)  18  -  (954) 

รวม (3,429)  (105)  18  -  (3,516) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 244  116  -  (73)  287 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 542        559 

          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563         122 
2562         105 
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างปีมีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ประมาณการ

หนีสิ้นส าหรับ 
 

 
 

 
   

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย์  ขาดทุนสะสม  ตราสาร     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อนุพนัธ์  อ่ืนๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 514  268  57  -  169  1,008 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 199  (11)  453  -  (2)  639 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 250  -  -  -  3  253 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 963  257  510  -  170  1,900 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่            
  เป็นคร้ังแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  -  (136) 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน (148)  70  1,065  235  206  1,428 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28  -  -  -  (3)  25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 843  327  1,575  99  373  3,217 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย์ 

 
หนีสิ้นตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  ถาวร  สัญญาเช่า  อนุพนัธ์  รวม 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  685  -  -  685 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (161)  -  -  (161) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  524  -  -  524 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่          
  เป็นคร้ังแรก ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1  -  -  -  1 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (152)  2  28  (122) 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2  -  -  -  2 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   3  372  2  28  405 
    

  รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน    
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563    
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    2,812 
      ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562    

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ    1,376 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ประมาณการ

หนีสิ้นส าหรับ 
 

 
 

 
   

 
 

 
 ผลประโยชน์  สินทรัพย์  ขาดทุนสะสม  ตราสาร     
 พนักงาน  ถาวร  ทางภาษียกมา  อนุพนัธ์  อ่ืนๆ  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 511  162  -  -  191  864 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 197  2  466  -  3  668 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   250  -  -  -  3  253 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 958  164  466  -  197  1,785 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่            
  เป็นคร้ังแรกในก าไรขาดทุน -  -  -  (136)  -  (136) 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรหรือขาดทุน (148)  80  1,082  235  177  1,426 
เพ่ิม / (ลด) สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28  -  -  -  (3)  25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 838  244  1,548  99  371  3,100 

หน่วย : ล้านบาท 
                 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงิน 
 
สินทรัพย์ 

  
หนีสิ้นตาม 

 
ตราสาร 

 
 

 ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  ถาวร        สัญญาเช่า  อนุพนัธ์  รวม 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  685  -  -  685 
(เพ่ิม) / ลดสุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (161)  -  -  (161) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  524  -  -  524 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่          
  เป็นคร้ังแรก ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                       1     -  -  -  1 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรหรือขาดทุน -  (152)  2  28  (122) 
(เพ่ิม) / ลด สุทธิในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                   2  -  -  -  2 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                   3    372  2  28  405 

 รายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,695 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,261 
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ภาษีเงินได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั (16)  (21)  -  (3) 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,550  800  1,548  829 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อน 20  -  20  - 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,554  779  1,568  826 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษัทไม่ เท่ากับอัตราร้อยละ 20                               
ตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดค้  านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย                
และหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผ้ลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

การกระทบยอดค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,684)  (1,924)  (7,004)  (2,250) 

        
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (1,537)  (385)  (1,401)  (450) 
ผลกระทบ:        
ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัร่วม        
   สุทธิจากภาษี (67)  (73)  -  - 
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 1  -  1  - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (65)  (109)  (279)  (153) 
รายไดท่ี้ไดรั้บลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี -  (299)  -  (290) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 133  105  129  85 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (31)  (18)  (30)  (18) 
ส่วนปรับปรุงขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา 12  -  12  - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ (1,554)  (779)  (1,568)  (826) 
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18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 315  308  315  308 
อ่ืนๆ 30  40  28  38 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 345  348  343  346 

 
19. เงินกู้ยืม  

19.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีไม่มีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
   อตัราดอกเบีย้    อตัราดอกเบีย้ 
 เงินต้น  (ร้อยละต่อปี)  เงินต้น  (ร้อยละต่อปี) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
   อตัราดอกเบีย้    อตัราดอกเบีย้ 
 เงินต้น  (ร้อยละต่อปี)  เงินต้น  (ร้อยละต่อปี) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  6,900  1.45 - 1.56 
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19.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,129  45,286  43,129  45,286 
หกั  เงินกูย้มืระยาวจากสถาบนัการเงิน 

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,445) 
 

(8,190) 
 

(6,445) 
 

(8,190) 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชี (71)  (103)  (71)  (103) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 36,613  36,993  36,613  36,993 
        หุน้กู ้ 18,890  6,890  18,890  6,890 
หกั  หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,890)  -  (6,890)  - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (16)  (2)  (16)  (2) 
รวมหุน้กู ้ 11,984  6,888  11,984  6,888 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและ 
  หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13,335 

 
8,190 

 
13,335 

 
8,190 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหูน้กู ้ 48,597  43,881  48,597  43,881 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
บริษทัลงนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใช้ในโครงการ
ลงทุนของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้กับสถาบนัการเงินสองแห่งส าหรับวงเงินกู ้               

200 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 7 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกส่วนเพ่ิมคงท่ี   
ต่อปี การจ่ายช าระคืนเงินตน้แบ่งออกเป็น 9 งวด และช าระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี เร่ิมช าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 
2563 โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 

- เงินกูว้งเงิน 10,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศ 3 แห่ง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา 
8 ปี โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง 
บวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน 
ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในสัญญาโดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เร่ิมช าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษทั     
ไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 

- เงินกูว้งเงิน 3,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา   
8 ปี โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือนส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา
บวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี มีการช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 30 กันยายน 2560 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 42 นับจากวนัท่ี                  
ตามสญัญา) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 
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- เงินกูว้งเงิน 4,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา                  

8 ปี นับจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน                   
บวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี มีการช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน         
โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด เร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 30 นบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 

- เงินกูว้งเงิน 5,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา         
8 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน
ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาบวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี มีการช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้              
จะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 (วนัครบก าหนด
เดือนท่ี 42 นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 

- เงินกูว้งเงิน 15,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินในประเทศ 4 แห่ง เป็นเงินกูไ้ม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา 
8 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน
ถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง บวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี มีการช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืน              
เงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 42 นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใช ้              
เงินกูย้มืเตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก           
ส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน                    
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 42 นบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 7 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก        
ส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุก 6 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน 
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 โดยบริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                    
ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก       
ส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน       
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษทัได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว               
เตม็จ านวนแลว้ 
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- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,550 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     

ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกันและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก                      
ส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน           
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 42 นบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 450 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                     
ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกนัและมีอายสุัญญา 7 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม
คงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุก 3 เดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 3 เดือน โดย                      
แบ่งออกเป็น 14 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนเมษายน 2566 โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มี
หลกัประกนัและมีอายสุัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ีย
จะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินต้นจะช าระคืนทุก 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด                    
เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2566 โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน                  
ในประเทศแห่งหน่ึง ไม่มีหลกัประกนัและมีอายุสัญญา 8 ปี มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวก         
ส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยดอกเบ้ียจะมีการช าระทุกเดือน ส่วนการจ่ายช าระคืนเงินตน้จะช าระคืนทุก 6 เดือน          
โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2566 (วนัครบก าหนดเดือนท่ี 42 นบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก) โดยบริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา
รวมทั้งเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
และการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัมีการด ารงอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ีต ่ากว่าอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1 สัญญา อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดรั้บหนงัสือ
ผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวจากผูใ้ห้กูแ้ลว้ โดยผูใ้ห้กูย้ืนยนัว่าบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขการปฏิบติัตาม
สญัญาเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หุ้นกู้ 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2557 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทน   
ผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 15,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวน 1,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดท่ี 4 จ านวน 3,380 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96                 
ต่อปี ซ่ึงไดค้รบก าหนดไถ่ถอนแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  

-  หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 1,944 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดท่ี 5 จ านวน 1,420 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 
ต่อปี ซ่ึงไดค้รบก าหนดไถ่ถอนแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562  

- หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 จ านวน 2,940 ลา้นบาท และหุ้นกูชุ้ดท่ี 6 จ านวน 3,950 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.96 
ต่อปีครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564  

โดยหุ้นกู้ทั้ ง 6 ชุดมีการช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2557 และ 
จะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุ้นกูแ้ต่ละชุดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เม่ือวันท่ี  11 กันยายน 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน                                 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 12,000 ลา้นบาท โดยชุดท่ี 1 และ ชุดท่ี 2 เสนอขายให้                                
นกัลงทุนทัว่ไป จ านวน 6,000 ลา้นบาท และชุดท่ี 3 ถึง ชุดท่ี 5 เสนอขายในวงจ ากดัแก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือ
ผูล้งทุนรายใหญ่ จ านวน 6,000 ลา้นบาท ตามล าดบั 

รายละเอียดของหุน้กูท้ ั้งหมด 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 

โดยหุน้กูทุ้กชุด จะช าระดอกเบ้ียในวนัท่ี 11 มีนาคม และ 11 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
 

เง่ือนไขของการเสนอขายหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้จ ากดับางประการให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนั
ในสินทรัพยใ์ดของกลุ่มบริษทัในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม และการด ารงไวซ่ึ้งสัดส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นข้อก าหนดของผูอ้อกหุ้นกู ้               
เป็นตน้ 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 52,071 
เบิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาว 6,050 
ออกจ าหน่ายหุน้กู ้ 12,000 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (8,203) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 13 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17) 
ตน้ทุนทางการเงินในการกูย้มืเงินกูร้ะยะยาว (13) 
ตน้ทุนทางการเงินในการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ (18) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 46 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้ 2 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 61,931 

 
19.3 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืและหุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562   2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นและหุน้กูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 18,873  13,788  18,873  13,788 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 43,058  45,183  43,058  45,183 

 61,931  58,971  61,931  58,971 

หน่วย : ล้านบาท 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ)        
หุน้กู ้ 2.76 - 4.96  4.96  2.76 - 4.96  4.96 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.40 - 2.99  2.43 - 3.79  1.40 - 2.99  2.43 - 3.79 
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19.4 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 13,335  8,190  13,335  8,190 
ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 38,514  36,918  38,514  36,918 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 10,082  6,963  10,082  6,963 

 61,931  52,071  61,931  52,071 

19.5 วงเงินสินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นวงเงินรวม 37,000 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ช้
กบัธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุน้ใหญ่คงเหลือจ านวน 21,738 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท ตามล าดบั 

20. เจ้าหนีก้ารค้า 
เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีก้ารค้า         
- กิจการอ่ืน  899  1,151  834  1,126 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 (ช) 23,084  23,720  23,085  23,721 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า  23,983  24,871  23,919  24,847 
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21.   เจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  353  487  350  488 
เจา้หน้ีกรมสรรพสามิตและกองทุน 
  น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 
806 

 
904 

  
806 

  
904 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  58  68  56  66 

เจา้หน้ีสญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 
733 

 
- 

  
733 

 
- 

ภาระผกูพนัจากการปรับโครงสร้างการจา้งงาน 24 750  -  750  - 
อ่ืนๆ  545  538  520  507 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน  3,245  1,997  3,215  1,965 

22. ตราสารอนุพนัธ์  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือการซ้ือขายอนุพนัธ์ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นความสัมพนัธ์ทางบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 
ตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ - หมุนเวยีน    
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 141  141 
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 141  141 

    
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ - หมุนเวียน    
สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 341  341 
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ - ไม่หมุนเวยีน    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 154  154 
รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 495  495 

กลุ่มบริษทัไม่ไดท้  าสญัญาหลกัในการหกักลบลบหน้ีกบัคู่สญัญาส าหรับตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้ 
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กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ ดงัน้ี 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกากับสถาบันการเงิน 
สองแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 140 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนดในสญัญา สญัญาเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2568  

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้างต้น จะมีการแลกดอกเบ้ียทุกเดือน นับตั้ งแต่วัน ท่ีสัญญามีผลบังคับใช ้
จนครบก าหนดสญัญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพนัธ์ในงบการเงินตลอดอายสุญัญา 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินบาทจ านวนสามสัญญากับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 2,861.7 ลา้นบาท เพื่อเปล่ียนเงินตน้สกุลเงินบาทเป็นเงินตน้สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดในสญัญาและเพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีสกลุเงินบาทเป็นอตัรา
คงท่ีสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2567  

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียข้างต้น จะมีการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนพฤษภาคม  
และพฤศจิกายน นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบังคบัใช้จนครบก าหนดสัญญา โดยจะรับรู้เป็นรายการตราสารอนุพนัธ์ใน 
งบการเงินตลอดอายสุญัญา 

สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
บริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคาน ้ ามนัส าเร็จรูปและราคาน ้ ามนัดิบล่วงหน้า (Crack Spread Swap Contracts) 
จ านวนหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยแลกเปล่ียนส่วนต่างระหว่าง
ราคาน ้ ามันดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมลอยตัวถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายช าระเป็นส่วนต่างราคาคงท่ี ณ วนัท่ี                        
31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีปริมาณน ้ ามนัคงเหลือท่ีได้ท าไวภ้ายใตส้ัญญาดังกล่าวทั้งส้ิน
จ านวนรวม 2.40 ลา้นบาร์เรล และ 14.85 ลา้นบาร์เรล ตามล าดบั 

บริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและราคาน ้ ามนัส าเร็จรูปล่วงหน้า (Crude Oil Swap Contracts) จ านวน
หลายฉบับกับกิจการท่ี เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยแลกเปล่ียนราคาน ้ ามันดิบและ                                     
ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอา้งอิงถวัเฉล่ียของเดือนท่ีมีการจ่ายช าระเป็นช่วงของราคาคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีปริมาณน ้ ามันคงเหลือท่ีได้ท าไวภ้ายใต้สัญญาดังกล่าวทั้ งส้ินจ านวนรวม 6.35 ล้านบาร์เรล  
และ 9 ลา้นบาร์เรล ตามล าดบั 
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23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

                     หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2563 

การวเิคราะห์ตามการครบก าหนด:     
ปีท่ี 1  103  99 
ปีท่ี 2  46  42 
ปีท่ี 3  25  23 
ปีท่ี 4  9  9 
ปีท่ี 5  6  6 
ถดัจากปีท่ี 5  10  10 

  199  189 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (10)  (10) 
รวม  189  179 

     
การจดัประเภท:     
หมุนเวียน  99  95 
ไม่หมุนเวียน  90  84 

รวม  189  179 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า หน้ีสินตามสญัญาเช่าไดรั้บการติดตาม
โดยฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 
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24. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 4,032  4,630  3,983  4,583 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 207  206  205  205 

 4,239  4,836  4,188  4,788 

หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (267)  1,015  (272)  1,001 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 19  62  19  62 

 (248)  1,077  (253)  1,063 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,836  2,582  4,788  2,554 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 227  159  224  156 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 85  108  84  107 
ตน้ทุนบริการในอดีต (608)  763  (608)  754 
ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
 เม่ือเกษียณอาย ุ

 
 

140 

  
 

1,255 

  
 

140 

  
 

1,248 
ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
 ระยะยาวอ่ืน 

 
 

47 

  
 

47 

  
 

47 

  
 

47 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (488)  (78)  (487)  (78) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,239  4,836  4,188  4,788 

ตน้ทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจากการ 
วดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 193 ล้านบาท และจ านวน 191 ล้านบาท (2562 : จ านวน 615 ล้านบาท และจ านวน 612 ล้านบาท) ได้รวม 
อยูใ่นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย (กลบัรายการ) จ านวน (441) ลา้นบาท และจ านวน (444) ลา้นบาท (2562 : จ านวน 462 ลา้นบาท และจ านวน 452 
ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด  1.5  1.8  1.5  1.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.0 - 8.0  4.0 - 8.0  5.0 - 8.0  5.0 - 8.0 
อตัราการลาออก 0 - 7.0  0 - 7.0  0 - 2.0  0 - 2.0 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัขา้งตน้ ซ่ึงมีผลกระทบ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
   2563  2562 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนั 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนั 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

 การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1  (447)  522  (489)  571 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  407  (356)  521  (458) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2563  2562 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนั 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนั 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติฐาน 
 การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

 การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมติฐาน 

 การลดลง 
ของข้อสมมติฐาน 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1  (443)  516  (484)  565 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1  402  (352)  516  (453) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ขณะท่ีให้ขอ้สมมติฐานอ่ืนคงท่ีในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานอาจมีความสมัพนัธ์กนั 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีก าหนดไว ้และโครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน โดยความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
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การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะท าใหห้น้ีสินของโครงการเพ่ิมสูงข้ึน 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 12 ปี (2562 : 11 ปี) 

กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีก าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี: 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 1-5 ปี  เกนิกว่า 5 ปี  รวม 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 94  314  3,624  4,032 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 13  82  112  207 
รวม 107  396  3,736  4,239 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 1-5 ปี  เกนิกว่า 5 ปี  รวม 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 91  306  3,586  3,983 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 13  81  111  205 
รวม 104  387  3,697  4,188 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีก าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี: 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 1-5 ปี  เกนิกว่า 5 ปี  รวม 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ     115  516  3,999  4,630 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 15  67  124  206 
รวม 130  583  4,123  4,836 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 1-5 ปี  เกนิกว่า 5 ปี  รวม 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 115  504  3,964  4,583 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 15  67  123  205 
รวม 130  571  4,087  4,788 
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เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัไดมี้การประกาศอย่างเป็นทางการเร่ืองโครงการเพ่ิมสมรรถนะองค์กร ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัมีการปรับโครงสร้างการจา้งงานโดยยกเลิกการจา้งงานและสมคัรใจลาออกส าหรับพนกังานท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 
บริษทัจึงไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่ายกเลิกสัญญาจา้งพนักงาน จ านวน 1,410 ลา้นบาท โดยบนัทึกอยู่ในเจ้าหน้ีอ่ืน
จ านวน 750 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นจ านวน 660 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานของประเทศไทยท่ี
จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน บริษทัจึงไดก้ลบัรายการประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ านวน 396 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายส าหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีจ านวนดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  499  493  496  490 

25.   หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

ภาระผกูพนัการปรับโครงสร้างการจา้งงาน 24 660  -  660  - 
อ่ืนๆ  27  25  -  - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  687  25  660  - 

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารอง
ตามกฎหมายน้ีจะน ามาจดัสรรปันผลไม่ได ้

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบเตม็จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ตั้งแต่ปี 2550 

27. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
บริษทั น ้ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั 124  124 
 124  124 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 23,828,400 หุ้นถือโดยบริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(2562 : จ านวน 23,828,400 หุ้น) โดยหุ้นเหล่าน้ีแสดงด้วยราคาทุนและได้น าไปแสดงไวเ้ป็นรายการหักก่อนแสดง 
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทัยอ่ยมีแผนจะจ าหน่ายหุน้ของบริษทัเม่ือผลตอบแทนมีมูลค่าสูงกวา่ราคาทุน 
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28. ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

การเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 146  94 
เงินปันผลจ่าย (28)  (30) 
ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี 22  28 
เพ่ิมสดัส่วนเงินลงทุนในส่วนของผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -  54 
ยอดคงเหลือปลายปี 140  146 

29. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม         
ดอกเบ้ียรับ 53  28  62  37 
เงินปันผลรับ 6  2  488  189 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มื 
   และดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

 
(2) 

  
458 

  
(2) 

  
458 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 369  216  372  212 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(45) 

 
 

 
78 

  
(45) 

  
78 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34)  -  (34)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  3  -  240 
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

 
    - 

 
 

 
- 

  
718 

  
(77) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
- 

  
442 

  
- 

  
442 

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(456) 

 
 

 
251 

  
(456) 

  
151 

รายไดจ้ากการรับคืนภาษีน าเขา้ศุลกากร 87  105  87  105 
อ่ืนๆ 674  726  715  767 
รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน 652  2,309  1,905  2,602 
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30. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงจากสญัญาแลกเปล่ียน 
 ทางการเงิน 

 
(380) 

  
969 

  
(380) 

  
969 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาแลกเปล่ียนทางการเงิน (38)   -  (38)  - 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากสญัญาแลกเปล่ียน        
 ราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,734  676  1,734  676 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาแลกเปล่ียน        
 ราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม      (961)  -  (961)  - 
รวมก าไรจากตราสารอนุพนัธ์สุทธิ  355  1,645  355  1,645 

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญาท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนราคาของน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเกิดจากความผนัผวน
ของราคาตลาดของน ้ ามันดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมกับราคาตามสัญญาท่ีเก่ียวกับการแลกเปล่ียนราคาของน ้ ามันดิบ            
และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

31. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 3,627  3,654  3,587  3,603 
ค่าท่ีปรึกษา 328  269  324  266 
ค่าเส่ือมราคา 278  226  169  121 
ค่าเช่า 119  175  243  174 
ค่าโฆษณา 23  34  22  34 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1)  (15)  -  (19) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 27  47  24  44 
อ่ืนๆ 1,317  1,202  1,235  1,147 
รวมค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,718  5,592  5,604  5,370 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะที่ส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูป (1,734)  (1,299)  (1,746)  (1,245) 
ตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ป 128,828  192,385  128,667  192,158 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 9,088  10,171  8,956  10,021 
ค่าเส่ือมราคา 8,713  8,435  8,620  8,349 
ค่าตดัจ าหน่าย 239  108  234  107 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 81  105  78  102 

33. ต้นทุนทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
  
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 1,892  2,024  1,891  2,024 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 9  -  9  - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอการตดับญัชี 46  37  46  37 
ตดัจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ 2  2  2  2 
รวมดอกเบ้ียจ่าย  1,949  2,063  1,948  2,063 
หกั จ านวนเงินท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข (52)  (141)   (52)  (141) 
 1,897    1,922  1,896  1,922 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 5  9  5  9 
รวม 1,902  1,931  1,901  1,931 
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34. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธันวาคม ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถืออยู่ระหว่างปีหักด้วยหุ้นของบริษัทใหญ่ท่ีถือโดยบริษทัย่อย  
และไม่รวมหุน้สามญัซ้ือคืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) (6,152)  (1,174)  (5,436)  (1,423) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
   ท่ีถืออยูร่ะหว่างปีหกัดว้ยหุน้ของบริษทัใหญ ่        
   ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (ลา้นหุน้) 20,410  20,410  20,434  20,434 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.30)  (0.06)  (0.27)  (0.07) 

ในงบการเงินรวมจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถืออยู่ระหว่างปีไดห้ักดว้ยหุ้นของบริษทัใหญ่ท่ีถือโดยบริษทัย่อย       
เป็นจ านวน 24 ลา้นหุน้ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดท่ีน าเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุ้น
ปรับลด 

35. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษัท  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,883 ลา้นบาท 
ซ่ึงเงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนรวม 2,043 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้                  
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 และเงินปันผลท่ีเหลือหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,839 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพ่ือทดแทนการจ่าย                 
เงินปันผลประจ าปีตามวาระท่ีเสนอขออนุมติัต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,043 ลา้นบาท และเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  
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36. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 2520 เก่ียวกบัการผลิต Compounded Plastic, โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและไอน ้ า 
(“CHP”) โครงการ Propylene (“PRP”) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (“EBSM”) โครงการ Multi Product 
Pipeline (“MPPL”) โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ Polypropylene Compound (“PPC”) โครงการ High 
Pressure HDPE Compound โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงกลัน่น ้ามนั (“UHV”) และ โครงการ Floating Solar ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นรวมถึงเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาหา้ปีถึงแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม               
มีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก 
10 ปีนบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น 
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ป. 14/2541 ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2541 เร่ือง 
ก าหนดวิธีการรายงานรายไดส้ าหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริม โดยจ าแนกรายไดจ้ากการขายและการให้บริการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
 กจิการที่ได้รับ  กจิการที่ไม่ได้    กจิการที่ได้รับ  กจิการที่ไม่ได้   
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   
 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 
  และการใหบ้ริการ 

           

- ต่างประเทศ 31,073  27,675  58,748  46,799  42,080  88,879 
- ในประเทศ 60,748  53,940  114,688  72,255  77,040  149,295 

รวม 91,821  81,615  173,436  119,054  119,120  238,174 
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37. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยล าดับถดัไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนได้ตอ้งค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็น
อตัราร้อยละ 45.05 ส่วนผูถื้อหุน้ในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ราคาตลาด 
รายการซ้ือวตัถุดิบหลกั ตามรายละเอียดท่ีอธิบายไวข้า้งล่าง 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  
   ค่าผา่นท่อและค่าเช่าถงัท่ีคลงัสินคา้ 

ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย ระยะสั้ น - อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ (BIBOR)            
ถวัเฉล่ีย 1 เดือน และถวัเฉล่ีย 6 เดือน ปรับดว้ยส่วนต่างคงท่ี 
ระยะยาว - อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ส่ีแห่ง และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูร้ะยะยาว              
ท่ีมีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน (MLR) ปรับดว้ยส่วนต่างคงท่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมและโบนสั) ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

ส าหรับรายการซ้ือสินค้าจากผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ท าหน้าท่ีให้บริการด าเนินการจดัการเก่ียวกับการซ้ือและ 
การช าระเงินค่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงค่าสินคา้บวกอตัราค่าบริการท่ีเรียกเก็บโดยผูถื้อหุ้นใหญ่ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีกลุ่มบริษทั
จดัหาเอง นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
(ก) รายการซ้ือขายสินคา้ การใหบ้ริการและรับบริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้าและบริการ        

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 593  22  593  22 
- บริษทัยอ่ย   -    -  5,477  7,349 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,236  63,205  41,610  62,507 

        
ซ้ือสินค้า        

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 103,029  155,802  103,029  155,802 
- บริษทัยอ่ย -  -  8  13 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,593  25,031  16,589  25,028 

        
ซ้ือขายน า้มันดิบและวตัถุดิบ        
เพ่ือส ารองน า้มันตามกฎหมาย        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  2,646           -  2,646 

        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 46  54  46  54 
- บริษทัยอ่ย    -  -  232  307 
- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 773  804  744  772 

        
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์ - สุทธิ        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10)  201  (10)  201 
        
ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ และรายได้อ่ืน        

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 75  11  75  11 
- บริษทัยอ่ย    -      -  101  155 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 511  256  952  352 

        
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืน        

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3  31  3  31 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2             -  2  - 
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(ข) ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 542  2  542  2 
บริษทัยอ่ย -  -  285  217 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,098  4,447  3,037  4,379 
รวม 3,640  4,449  3,864  4,598 

(ค) ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 1  1  1  1 
บริษทัยอ่ย -  -  22  21 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 153  161  153  161 
 154  162  176  183 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (10)  (11) 
รวม 154  162  166  172 

(ง) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  17  179 
รวม -  -  17  179 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน คือ อตัราร้อยละ 2.45 ต่อปี (2562: อตัรา             
ร้อยละ 1.80 ต่อปี) รายการท่ีตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไดมี้การหยดุคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัแลว้ 

(จ) สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185  -  185  - 
รวม 185  -  185  - 
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(ฉ) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  190  240 
รวม -  -  190  240 

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

(ช) เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 21,674  21,431  21,674  21,431 
บริษทัยอ่ย -  -  1  1 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,410  2,289  1,410  2,289 
รวม 23,084  23,720  23,085  23,721 

(ซ) เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
บริษทัยอ่ย -  -  18  19 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365  242  365  241 
รวม 365  242  383  260 

(ฌ) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34  -  34  - 
รวม 34  -  34  - 



 
- 75 - 

 
(ญ) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110  -  110  - 
รวม 110  -  110  - 

(ฎ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 80  103  77  100 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1  2  1  2 
รวม 81  105  78  102 

38. เคร่ืองมือทางการเงิน 
38.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามและจดัการความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริษทัผา่นรายงานความเส่ียงภายในซ่ึงจะวิเคราะห์ความเส่ียงตามระดบัและขนาดของความเส่ียง ความเส่ียง
เหล่าน้ีรวมถึงความเส่ียงดา้นตลาด (ตลอดจนความเส่ียงจากสกลุเงิน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง
ดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทพิจารณาลดผลกระทบของความเส่ียงเหล่าน้ีโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพนัธ์ 
ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง การเลือกใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอยูภ่ายใตน้โยบายของกลุ่มบริษทัท่ี
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีหลักการเป็นลายลักษณ์อกัษรเก่ียวกับความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านเครดิต การใช้ตราสารอนุพนัธ์ 
ทางการเงินและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกิน การปฏิบติั
ตามนโยบายและขอ้จ ากดัการเปิดเผยจะไดรั้บการทบทวนโดยผูต้รวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัไม่ได้
เขา้ท ารายการหรือซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไร 

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดมี้การรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ก าหนดนโยบายและตรวจสอบการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ท่ีด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
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38.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงทางการเงินจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียเป็นหลกั กลุ่มบริษทัมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีหลากหลายเพ่ือจดัการความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
• สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการส่งออก

และน าเขา้สินคา้และวตัถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงเงินกูย้มืท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 
• สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือลดความเส่ียงจากการข้ึนอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
• สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเพ่ือลดความเส่ียงดา้นราคาของสินคา้ท่ีซ้ือ 

38.2.1 การบริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัท าธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นความเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
จึงเกิดข้ึน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้รับการจดัการภายใตน้โยบายท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้สัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

3,967 
 

4,404 
 

5,201  6,293 
 

3,967 
 

4,404 
 

5,176 
 

6,293 

สกุลเงินยโูร  -  -  18         8  -  -  18  8 
สกุลอ่ืน ๆ  -  -  7  8  -  -  -  3 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของสกลุเงินต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสกลุเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษทัต่อการแข็งค่า และการอ่อนค่าร้อยละ 10 
ของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ร้อยละ 10 คืออตัราความอ่อนไหว 
ท่ีใชใ้นการรายงานความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อผูบ้ริหารส าคญั
และแสดงถึงการประเมินของผู ้บริหารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือรายการท่ีเป็น 
ตวัเงินส าหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับการแปลงค่า ณ วนัส้ินปีส าหรับการเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 
ในอตัราสกลุเงินต่างประเทศดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

  2563  2563  2563  2563 
ก าไร (ขาดทุน)         

- แขง็ค่าร้อยละ 10  (397)  790  (397)  787 
- อ่อนค่าร้อยละ 10  397  (790)  397  (787) 
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38.2.2 การจัดการความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากกิจการในกลุ่มบริษทักูย้ืมเงินทั้งแบบอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการรักษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง
เงินกูย้ืมในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและโดยการใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
กิจกรรมการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการประเมินอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมุมมองอตัราดอกเบ้ีย
และความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่จะใชก้ลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัต่ออตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีรายละเอียด 
อยูใ่นส่วนการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดา้นล่างไดรั้บการพิจารณาจากความเส่ียงต่ออตัราดอกเบ้ียของทั้งตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินและท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับหน้ีสินท่ีมี 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั การวิเคราะห์จดัท าข้ึนโดยสมมติว่าจ านวนหน้ีสินคงคา้ง ณ วนัท่ีรายงานเป็น 
ยอดคงคา้งส าหรับทั้งปี กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจ านวนร้อยละ 1 ในการรายงานความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นการภายในต่อผูบ้ริหารส าคญัและแสดงถึงการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน / ต ่าลงร้อยละ 1 และตวัแปรอ่ืน ๆ ทั้งหมดคงท่ี ขอ้มูลของกลุ่มบริษทัจะเป็น
ดงัน้ี: 
- ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จะลดลง / เพ่ิมข้ึน 311 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทั มีความเส่ียงต่ออตัราดอกเบ้ียจากการกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ 
ภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินตน้ตามสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้สัญญาดงักล่าว
ช่วยให้กลุ่มบริษทัสามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจากมูลค่ายติุธรรมของหน้ี
ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญาและความเส่ียงของกระแสเงินสดจากหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
ตามสญัญา  

รายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียแสดงรวมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 22 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะช าระเป็นรายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวัของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียคือ LIBOR 1 เดือน บวก 1.25 กลุ่มบริษทัจะช าระผลต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัโดยใชเ้กณฑสุ์ทธิ 
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38.2.3 ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑใ์นกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เกิดจากความผนัผวนของราคาและการมีอยู่
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทมีการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือจ ากัดความเส่ียงเหล่าน้ี 
กิจกรรมการป้องกันความเส่ียงได้รับการประเมินอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงั 
ของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงราคาและความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะใชก้ลยุทธ์
การป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

หากราคาสินคา้โภคภณัฑ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม 2563 ก าไร (ขาดทุน) 
หลงัหกัภาษีจะเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 71 ลา้นบาท   

สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการท าสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เพื่อจดัการ
ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือท่ีคาดการณ์ไวภ้ายใน 24 เดือน นโยบาย
ของกลุ่มบริษทัคือการเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิต และสญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูปในอตัราร้อยละ 100  

ตารางต่อไปน้ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีคงคา้ง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแสดงอยูใ่น
บรรทดั “หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ปริมาณ 
 มูลค่าตามบัญชีของ 

สัญญาแลกเปลีย่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2563 
 ล้านบาร์เรล  ล้านบาท 
สัญญาแลกเปลีย่นราคาน ้ามันดิบและ    
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม -  ยอดคงค้างของสัญญา    

สัญญาแลกเปล่ียนส่วนต่างราคาน ้ามนัส าเร็จรูป    
และราคาน ้ามนัดิบล่วงหนา้ 2.40  90 

สัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ามนัดิบและ    
ราคาน ้ามนัส าเร็จรูปล่วงหนา้ 6.35    (431) 

         (341) 
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38.2.4 ความเส่ียงด้านราคาอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นราคาของตราสารทุนท่ีเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ถือไวเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
การลงทุนไม่ใช่เพ่ือคา้  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของราคาตราสารทุน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดา้นล่างได้รับการพิจารณาจากความเส่ียงดา้นราคาตราสารทุน ณ วนัท่ี
รายงาน 

หากราคาตราสารทุนสูงข้ึน / ต ่าลง ร้อยละ 10 ขอ้มูลของกลุ่มบริษทัจะเป็นดงัน้ี: 
- ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จะเพ่ิมข้ึน / ลดลง 12 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหุน้บริษทัจดทะเบียน 

38.3 การจัดการความเส่ียงด้านเครดิต 
หมายเหตุขอ้ 8 ให้รายละเอียดเก่ียวกับความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษทัในความเส่ียงด้านเครดิต และฐานการวดั 
มูลค่าท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัมีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนปฏิบติัในการพิจารณา
การให้สินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานเทียบเคียงกบับริษทัชั้นน าในธุรกิจเดียวกนั กลุ่มบริษทั
ค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดหน้ีเสียกบักลุ่มบริษทั โดยมีคณะกรรมการสินเช่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแล 
การบริหารงานดา้นสินเช่ือส าหรับการขายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการทุกประเภทของกลุ่มบริษทัฯ 

ก่อนการอนุมติัวงเงินสินเช่ือแก่คู่สัญญานั้น กลุ่มบริษทัมีการก าหนดเง่ือนไข และท าการวิเคราะห์เพ่ือจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือส าหรับคู่สัญญา ทั้งท่ีมีและไม่มีหลกัประกนั การวิเคราะห์รวมถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการช าระหน้ี ประกอบกับขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ประวติับริษทั ผูถื้อหุ้นใหญ่ เป็นต้น 
จากนั้น เง่ือนไขและวงเงินสินเช่ือจะถูกก าหนดตามอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ
สินเช่ือ กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการทบทวนหลกัเกณฑ ์และวงเงินสินเช่ือ กบัคู่คา้ทุกรายเป็นประจ าทุกปี 

กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเป็นสาระส าคัญต่อคู่สัญญารายเดียวหรือกลุ่มคู่สัญญาท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งน้ี  
ร้อยละ 80 ของลูกหน้ีการคา้ไดรั้บคะแนนเครดิตท่ีดีท่ีสุดตามระบบการให้คะแนนเครดิตท่ีกลุ่มบริษทัใช ้ขั้นตอน
การตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการด าเนินการติดตามเพ่ือเรียกเก็บหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระไดถู้กก าหนดไว ้
นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของลูกหน้ีการค้าแต่ละรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีเพียงพอส าหรับจ านวนท่ีเรียกคืนไม่ได ้ 
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38.4 การจัดการความเส่ียงสภาพคล่อง 

ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการซ่ึงไดก้ าหนดกรอบ 
การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการเงินทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
และข้อก าหนดการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องด้วย 
การรักษาระดับเงินทุนส ารอง วงเงินกู้ยืมกับธนาคาร และทุนส ารองเพ่ือการกู้ยืมให้เพียงพอ โดยติดตาม 
การคาดการณ์และกระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงอย่างต่อเน่ือง โดยการจบัคู่อายคุรบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงิน  

38.4.1 ตารางความเส่ียงด้านสภาพคล่องและดอกเบีย้  
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดอายสุัญญาท่ีเหลืออยูข่องกลุ่มบริษทั ส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่
ตราสารอนุพนัธ์ รวมถึงระยะเวลาช าระคืนท่ีตกลงกนัไว ้ตารางไดจ้ดัท าข้ึนตามกระแสเงินสดท่ีไม่ได้
คิดลดของหน้ีสินทางการเงินตามวนัท่ีเร็วท่ีสุดท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายช าระ ตารางประกอบดว้ยกระแสเงินสด
ของดอกเบ้ียและเงินตน้ ในกรณีท่ีกระแสเงินสดของดอกเบ้ียเป็นอตัราลอยตวั จ านวนเงินกระแสเงินสด
ท่ีไม่ไดคิ้ดลดจะไดม้าจากขอ้มูลเส้นอตัราผลตอบแทนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงาน 

   หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญชี 

           
เจา้หน้ีการคา้   23,983 -  -  23,983  23,983 
เจา้หน้ีอ่ืน   2,377 -  -    2,377  2,377 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   365 -  -  365  365 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   210 -  -  210  210 
โบนสัคา้งจ่าย   1,159 -  -  1,159  1,159 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   397 -  -  397  397 
เงินกูย้มืเงินระยะยาวจาก 
 สถาบนัการเงิน  

 
2.40 

 
6,450 

 
30,579 

  
6,100 

  
43,129 

  
43,129 

หุน้กู ้  4.10 6,890 8,000  4,000  18,890  18,890 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   103 86  10  199  199 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   - 687  -  687  687 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม  มูลค่าตามบัญชี 

           
เจา้หน้ีการคา้   23,919 -  -  23,919  23,919 
เจา้หน้ีอ่ืน   2,349 -  -  2,349  2,349 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   383 -  -  383  383 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   210 -  -  210  210 
โบนสัคา้งจ่าย   1,144 -  -  1,144  1,144  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   384 -  -  384  384 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.40 6,450 30,579  6,100  43,129  43,129 
หุน้กู ้  4.10 6,890 8,000  4,000  18,890  18,890 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   99 80  10  189  189 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   - 660  -  660  660 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทส าหรับตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา ตารางไดจ้ดัท าข้ึนโดยพิจารณา
จากกระแสเงินสดรับและจ่ายสุทธิท่ีไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ท่ีช าระตามเกณฑ์สุทธิและ 
กระแสเงินสดรับและจ่ายขั้นต้นไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพนัธ์ที่ต ้องมีการช าระบัญชีขั้นต้น 
เมื่อจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายหรือรับไม่คงท่ี จ านวนเงินท่ีเปิดเผยจะถูกก าหนดโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีคาดการณ์ไวซ่ึ้งแสดงโดยเส้นอตัราผลตอบแทนท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีรายงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 น้อยกว่า 1 เดือน  1 - 3 เดือน  3 เดือน ถึง 1 ปี  1 - 2 ปี  2 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์:            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุล
เงินและอตัราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
141 

  
- 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ:์            
สัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
154 

  
- 

ตราสารอนุพนัธ์สินคา้
โภคภณัฑ ์

 
-  

 
-  

         
     341  

 
- 

  
- 

  
- 
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38.4.2 แหล่งเงินทุน  
กลุ่มบริษทัไดใ้ชก้ารรวมกนัของกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินและวงเงินท่ีสามารถเบิก
ใชไ้ดจ้ากธนาคารเพ่ือบริหารสภาพคล่อง 

ตารางดา้นล่างแสดงกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน: 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึน้ไป  รวม 
ลูกหน้ีการคา้  9,626  -  -  9,626 
ลูกหน้ีอ่ืน               213  -  -                 213 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               154  -  -                 154 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน               198  -  -               198 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  1,692  1,692 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -                 141  -  141 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  -                 27  -                 27 
         
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี   5 ปีขึน้ไป  รวม 
ลูกหน้ีการคา้             9,711  -  -  9,711 
ลูกหน้ีอ่ืน                211  -  -  211 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                17             - 

 
      - 

 
              17 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               166  -  -            166 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน               198  -  -               198 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  1,691  1,691 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      -             190        -             190 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -   141  -  141 

กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นวงเงิน
รวม 37,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้ใช้กับธนาคารพาณิชยแ์ละผูถื้อหุ้นใหญ่จ านวน 
21,738 ลา้นบาท และ10,000 ลา้นบาท ตามล าดบั (หมายเหตุขอ้ 19.5) 

38.5 การจัดการความเส่ียงด้านเงินทุน 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการเงินทุนเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการในกลุ่มบริษัทจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีสามารถเพ่ิมผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นได้อย่างสูงสุดผ่านการบริหารจดัการหน้ีและส่วนผูถื้อหุ้น 
ท่ีเหมาะสม  

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยหน้ีสินสุทธิ (เงินกูย้ืมท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 หลงัจากหักเงินสด
และยอดคงเหลือในธนาคารแลว้) และส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั (ประกอบดว้ยทุนท่ีออก ทุนส ารอง 
ก าไรสะสม และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจะทบทวนโครงสร้างเงินทุนเป็นประจ าทุกคร่ึงปี ในส่วนของ
การทบทวนน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาตน้ทุนของเงินทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนแต่ละประเภท 
กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป้าหมายท่ีไม่เกิน 1 เท่า ซ่ึงก าหนดเป็นสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนสุทธิ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.71 เท่า ซ่ึงต ่าวา่ค่าช่วงเป้าหมาย  

38.6 ล าดับช้ันและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั: 

- ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะและคุณสมบติั 

- มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ยกเวน้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรม และ 

- ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

- ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 1 ถึง 3 ข้ึนอยูก่บัระดบัท่ีสามารถสงัเกตไดข้องมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่าตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดอกเบ้ียคา้งจ่าย โบนสัคา้งจ่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนด
ท่ีสั้น         

มูลค่าตามบญัชีของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
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                       หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนีสิ้นทางการเงิน     ระดับที ่   

 ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 เลือกก าหนดให้
แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 วดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย 

 ก าหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

 วดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย 

 รายการที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการ
เงินหรือหนีสิ้นทาง

การเงิน 

รวม  1  2  3  รวม 

                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  8,851  -  -  - 8,851  -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  9,626  -  -  - 9,626  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  213  -  -  1,373 1,586  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  154  -  -  - 154  -  -  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  198  -  -  994 1,192  -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,692  -  -  -  - 1,692  53  -  1,639  1,692 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 141  -  -  -  -  - 141  -  141  -  141 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  27  -  -  318 345  -  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  -  23,983  - 23,983  -  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  2,377  868 3,245  -  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  365  - 365  -  -  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  -  -  210  - 210  -  -  -  - 
โบนสัคา้งจ่าย -  -  -  -  1,159  - 1,159  -  -  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน -  -  -  341  -  - 341  -  341  -  341 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  -  397  120 517  -  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  43,058  - 43,058  -  -  -  - 
หุน้กู ้ -  -  -  -  18,874  - 18,874  -  19,207  -  19,207 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  -  -  189  - 189  -  -  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน -  -  -  154  -  - 154  -  154  -  154 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  -  687  - 687  -  -  -  - 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชี     มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนีสิ้นทางการเงิน     ระดับที ่   

  ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

 เลือกก าหนดให้ 
แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 วดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย 

 ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

 วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

 รายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนีสิ้น

ทางการเงิน 

รวม  1  2  3  รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  -  8,553  -  -  - 8,553  -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้  -  -  9,711  -  -  - 9,711  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  -  211  -  -  1,373 1,584  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  166  -  -  - 166  -  -  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  

- 
  

- 
  

17 
  

- 
  

- 
  

- 
 

17 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  -  -  198  -  -  958 1,156  -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  1,691  -  -  -  - 1,691  53  -  1,638  1,691 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  190  -  -  - 190  -  -  -  - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  141  -  -  -  -  -     141  -  141  -  141 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  25  -  -  318 343  -  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้  -  -  -  -  23,919  - 23,919  -  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน  -  -  -  -  2,349  866 3,215  -  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  -  -  383  - 383  -  -  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  -  -  -  210  - 210  -  -  -  - 
โบนสัคา้งจ่าย  -  -  -  -  1,144  - 1,144  -  -  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน  -  -  -  341  -  - 341  -  341  -  341 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  -  384  91 475  -  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  -  43,058  - 43,058  -  -  -  - 
หุน้กู ้  -  -  -  -  18,874  - 18,874  -  19,207  -  19,207 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  -  -  -  179  - 179  -  -  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน  -  -  -  154  -  - 154  -  154  -  154 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  -  660  - 660  -  -  -  - 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

ระดบั 1  
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใชร้าคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิง
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูส้กลุเงินบาทค านวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา 
ดอกเบ้ีย ก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของแต่ละสัญญาท่ีค านวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ค านวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ 
และเสนอขายเฉล่ียของสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใช้บริการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงไดมี้การทดสอบ                    
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น 

ระดบั 3  
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีสินทรัพยสุ์ทธิตามขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนระหวา่งล าดบัชั้นระดบัท่ี 1 และ 2 ในปีปัจจุบนัหรือปีก่อน 
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การกระทบยอดการวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินระดับท่ี 3  

ตารางต่อไปน้ีแสดงเฉพาะสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ระดบัที่ 3 ซ่ึงแสดงถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรวมธุรกิจเท่านั้น โดยท่ีไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
- หุ้นของบริษัทท่ี 
ไม่ได้จดทะเบียน 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
- หุ้นของบริษัทท่ี 
ไม่ได้จดทะเบียน 

    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 583  582 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรหรือขาดทุน 1,043  1,043 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,626  1,625 
ผลกระทบจากการปรับใชน้โยบายบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก 5  5 
ยอดรวมก าไรหรือขาดทุน:    
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 8  8 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,639  1,638 

39. ภาระผูกพนั หนังสือค า้ประกนัและสัญญาที่ส าคัญ 
(ก) ภาระผกูพนัตามสญัญา 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้ในงบการเงิน        
- สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงาน 1,271  1,889  1,254  1,889 
- สญัญาค่าท่ีปรึกษา 267  456  267  455 
- สญัญาอ่ืนๆ 912  433  889  440 
รวม 2,450  2,778  2,410  2,784 

 



 
- 88 - 

 
(ข) ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ียกเลิกไม่ได ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
สญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 2  90  2  214 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  98  -  98 

 2  188  2  312 
        
สญัญาเช่าท่ีดิน :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี -  5  -  5 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  20  -  20 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี -  14  -  14 

 -  39  -  39 
        
สญัญาเช่ายานพาหนะ :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 2  78  2  76 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  114  -  109 

 2  192  2  185 
        
สญัญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 14  52  13  52 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13  20  12  20 
 27  72  25  72 
รวมภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 31  491  29  608 
        
สญัญาบริการ :        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 78  7  77  7 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 31  7  30  7 
รวมภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 109  14  107  14 
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(ค) หนงัสือค ้าประกนัและภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
หนังสือค า้ประกัน :        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 150  113  148  111 
        
ภาระผูกพนัอ่ืนๆ :        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 70  5  70  5 

(ง) คลงัน ้ามนัของบริษทัและพ้ืนท่ีแนวเวนคืนเพ่ือก่อสร้างถนน 
ถงัน ้ ามนับางส่วนของบริษทัตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีสีเหลือง (เขตท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย) และพ้ืนท่ีสีเขียวอ่อน     
(เขตนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) โดยเป็นแนวถนนโครงการในอนาคตซ่ึงไดแ้ก่สาย ค.3 และ ก.9 
ตามขอ้ก าหนดกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองระยอง 2549 ซ่ึงห้ามใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตดงักล่าวเพ่ือก่อสร้าง
โรงงาน หรือสถานท่ีเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซ โดยปัจจุบันคณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง                   
ไดมี้ค าสั่งเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองรวมระยอง ตามท่ีบริษทัร้องขอแกไ้ขจากพ้ืนท่ีสีเหลืองและสีเขียวอ่อน          
ให้เป็นพ้ืนท่ีสีม่วง (พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลงัน ้ ามนั) เพ่ือให้สามารถประกอบกิจการสถานท่ีเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิง
และก๊าซได ้และเพ่ือแกไ้ขร่างถนนทั้ง 2 สายออกจากพ้ืนท่ีคลงัน ้ามนัของบริษทั   

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

(จ) การใชป้ระโยชน์ในทางและล ารางสาธารณประโยชน์ 
บริษทัไดย้ื่นเร่ืองขอถอนสภาพทางและล ารางสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดย
วิธีการจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมน ามาแลกเปล่ียนกบัท่ีดินสาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ครอบคลุม
พ้ืนท่ีต าบลบ้านแลง ต าบลตะพง และต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  ปัจจุบันบริษทัได้รับ
ใบอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และไดด้ าเนินการยืน่ค าร้อง
ขอต่อใบอนุญาตดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  ส่วนการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์   
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น อยูร่ะหว่างการด าเนินการและการพิจารณาของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ดูหมายเหตุขอ้ 40)  
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(ฉ) สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน ๆ 

สญัญาซ้ือขายน ้ามนัส าเร็จรูปจากคลงัน ้ามนัจงัหวดัชุมพร  
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ามนัส าเร็จรูปจากคลงัน ้ ามนัในจงัหวดัชุมพรกบับริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทตกลงขายน ้ ามันส าเร็จรูปจากคลงัน ้ ามันจังหวดัชุมพรในปริมาณและราคาเป็นไปตาม                      
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การต่อสัญญา
ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในสญัญาเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญาใหม่  

สญัญาจดัหาน ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือน ้ ามันดิบและวตัถุดิบอ่ืนกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สัญญามีก าหนด 1 ปี และ 
ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยปริมาณและราคาของการซ้ือน ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสญัญา  

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

สญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
บริษัทมีสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงโดยปริมาณการซ้ือขายและ                
ราคาซ้ือขายผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว โดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบั
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและจะมีผลส้ินสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2571 ยกเวน้จะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า                 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยความยนิยอมของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 

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

สญัญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซ 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าชดเชยการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์กบักิจการ                      
ท่ีเก่ียวกนัแห่งหน่ึง เพ่ือให้บริการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ในเขตประกอบการไออาร์พีซี โดยบริษทั         
จะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี                               
31 ธนัวาคม 2571 

สญัญาใหบ้ริการต่างๆ 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาให้บริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือให้บริการดา้นบญัชี การเงิน จดัซ้ือ บ ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้า และบริการจดัการอ่ืนๆ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2565 โดยอตัราค่าจา้งในการใหบ้ริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
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40. ข้อพพิาททางกฎหมายที่ส าคัญ 

คดีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลงและหน่วยงานราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 

นางพยงุ มีสบาย และพวกจ านวน 44 คน (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลงและหน่วยงาน
ราชการรวมทั้งหมด 11 หน่วยงานเป็นผูถู้กฟ้องท่ี 1 ถึง 11 (ผูถู้กฟ้องคดี) เพ่ือขอให้ศาลปกครองระยองมีค าสั่งระงบัหรือ                    
เพิกถอนกิจกรรมใด ๆ ของบริษทัในพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนต่อขยาย ซ่ึงเป็นทางและล าราง
สาธารณะท่ีประชาชนใชร่้วมกนัอยูท่ ั้งหมดในพ้ืนท่ีพิพาท (ดูหมายเหตุขอ้ 39 (จ)) และขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งระงบัหรือ
เพิกถอนความเห็นชอบท่ีมีต่อรายงานการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (“EHIA”) ต่อมาผูถู้กฟ้อง
คดีไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีต่อศาล และไดย้ื่นค าให้การเพ่ิมเติมต่อศาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้อง
สอดต่อศาลปกครองเพื ่อขอเขา้เป็นผูถ้ ูกฟ้องที่ 12 ในคดีน้ีและศาลมีค าสั ่งเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว เมื ่อวนัท่ี  
6 ธนัวาคม 2561 ผูฟ้้องคดีบางส่วนจ านวน 11 คน ไดย้ื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลปกครองโดยเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
ศาลปกครองมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องคดีดงักล่าว ต่อมาศาลปกครองไดมี้ค าสั่งก าหนดให้วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และได้มีค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 โดยผูฟ้้องคดีได ้             
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งรับอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดี และ                      
มีค  าสั่งเรียกให้ผูถู้กฟ้องท าค าแกอุ้ทธรณ์ โดยบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ในปี 2562 นางพยุง มีสบาย และพวกรวม 4 คน ไดย้ื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพวกรวม 9 คน 
เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งให้ระงบักระบวนการด าเนินการถอนสภาพทางและล ารางสาธารณะของบริษทั (ดูหมายเหตุ                         
ขอ้ 39 (จ)) โดยเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษัทยื่นค าร้องสอดเพ่ือเป็นผูถู้กฟ้องร่วมและได้ยื่นค าให้การเพ่ิมเติม                   
ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 ต่อมาศาลปกครองไดมี้ค าสั่งก าหนดให้วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง และไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยผูฟ้้องคดีไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ซ่ึงคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณารับอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด 

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม 
ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,226 ล้านบาท                    
ทั้งน้ีการอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

42. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS2
	FINANCIAL_STATEMENTS3
	FINANCIAL_STATEMENTS4
	FINANCIAL_STATEMENTS5
	FINANCIAL_STATEMENTS6
	FINANCIAL_STATEMENTS7
	NOTES

