
 

 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2563  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนรวม         
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.1 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ ซ่ึงเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของ
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้เพื่อ
กระตุน้ยอดขำย ท ำใหร้ำยกำรขำยของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดแ้ละกำรบนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชี
ท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อ
กำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่ม
ตวัอยำ่งเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสำรประกอบรำยกำรขำย สอบทำนใบลดหน้ีท่ี
กลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณและ
บนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีบนัทึก ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคำ้ ประกอบกบัไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป   
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ค่าความนิยมและตราผลติภณัฑ์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ไม่ทรำบแน่นอน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑถื์อเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์ 

ในกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ขำ้พเจำ้
ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบั
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพจิำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรวเิครำะห์
ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยใน
ส ำนกังำนฯส ำหรับค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์เกิดจำกกำรรวมธุรกิจท่ีมีสำระส ำคญัเพื่อช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่ำวโดยกำรเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกตำมฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญั 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง                
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภำพนัธ์ 2564 



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 8 7,675,790,286       4,820,998,156       2,929,774,867            1,449,904,118       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 4,835,210,164       5,455,711,119       2,721,302,005            3,185,244,563       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                              -                              2,700,000,000            3,225,000,000       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4,128,829               895,250                  261,453                      471,402                  
สินคา้คงเหลือ 10 3,373,603,358       4,608,212,754       1,413,310,191            2,358,221,387       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 360,328,434          79,527,949            17,157,789                 17,730,454            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 59,605,329            65,075,000            -                                  -                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 258,319,918          393,958,247          90,725,827                 149,415,182          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 16,566,986,318     15,424,378,475     9,872,532,132            10,385,987,106     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 16,809,701            17,115,662            -                                  -                              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                              39,900,676,263         39,900,676,263     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 1,896,326,446       1,973,369,404       2,145,610,960            2,145,610,960       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 2,077,289,194       2,068,913,187       577,896,135               577,896,135          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 318,792,077          315,440,506          639,916,558               647,277,127          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 29,998,399,853     32,522,667,760     12,129,032,221         13,156,906,507     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16.1 1,747,382,480       -                              291,549,366               -                              
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 17 60,710,499            64,705,033            35,702,425                 37,813,185            
ค่าความนิยม 18 13,475,487,103     13,593,959,991     -                                  -                              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 10,128,377,413     10,844,035,794     3,629,931,381            3,413,301,684       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35 1,101,251,173       1,064,125,053       618,593,819               610,954,209          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7 282,557,274          317,402,125          142,559,847               151,635,125          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 61,103,383,213     62,781,734,515     60,111,468,975         60,642,071,195     
รวมสินทรัพย์ 77,670,369,531   78,206,112,990   69,984,001,107         71,028,058,301   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 120,000,000          100,000,000          -                                  -                              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอ่ืน 20 3,356,312,361       2,587,515,972       -                                  -                              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 21 4,294,169,570       5,683,983,374       1,995,036,435            3,143,820,084       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 339,184,455          538,959,690          -                                  -                              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7, 16.2 403,549,871          -                              97,946,797                 -                              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                              12,219,184            -                                  -                              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 -                              2,999,417,570       -                                  2,999,417,570       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 113,862,125          27,768,797            112,231,659               27,768,797            
หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 40,907                    -                              -                                  -                              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 636,677,228          770,049,250          163,918,674               208,255,330          
รายไดร้อการตดับญัชี 842,522,948          901,399,437          404,888,687               504,270,472          
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 287,959,037          243,203,097          277,561,876               231,554,667          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 1,336,464,404       1,330,217,427       626,868,248               653,165,678          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 230,754,753          218,917,404          52,675,469                 57,102,473            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,961,497,659     15,413,651,202     3,731,127,845            7,825,355,071       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 7,239,180,815       7,437,369,725       6,989,500,000            6,979,000,000       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 7, 16.2 1,259,866,931       -                              193,930,090               -                              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                              36,902,918            -                                  -                              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 15,975,131,400     15,971,478,911     15,975,131,400         15,971,478,911     
หน้ีสินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 1,044,895,824       1,072,109,754       1,035,793,226            1,061,812,416       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 221,941,204          -                              221,941,204               -                              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 2,479,451,151       2,809,783,044       1,678,164,396            1,967,123,237       
สาํรองค่าฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและตน้ทุนในการร้ือถอน 26 343,019,787          160,415,858          135,304,701               54,318,690            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35 2,319,958,438       2,506,781,283       -                                  -                              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27 112,942,878          126,625,092          -                                  -                              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 30,996,388,428     30,121,466,585     26,229,765,017         26,033,733,254     
รวมหนีสิ้น 42,957,886,087     45,535,117,787     29,960,892,862         33,859,088,325     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000     2,980,000,000     2,980,000,000            2,980,000,000     
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000       2,980,000,000 2,980,000,000            2,980,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,412,550,914     26,412,550,914 26,412,550,914         26,412,550,914     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 300,000,000          300,000,000          300,000,000               300,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,431,755,029     8,973,490,527       10,454,569,495         7,476,419,062       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,760,145,763)      (7,272,134,150)      (124,012,164)             -                              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,364,160,180     31,393,907,291     40,023,108,245         37,168,969,976     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,348,323,264       1,277,087,912       -                                  -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,712,483,444     32,670,995,203     40,023,108,245         37,168,969,976     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 77,670,369,531   78,206,112,990   69,984,001,107         71,028,058,301   

-                              -                              -                                  -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 29 42,000,039,821      47,592,899,420    19,558,369,417    22,431,401,935    
รายไดเ้งินปันผล 11, 12, 13 -                             -                            2,794,028,169      1,703,301,293      
รายไดอ่ื้น 30 173,590,270           339,242,452         62,664,990           87,711,601           
รวมรายได้ 42,173,630,091      47,932,141,872    22,415,062,576    24,222,414,829    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 27,337,475,000      31,835,817,131    12,354,260,202    14,310,174,261    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 643,650,390           626,687,416         155,161,355         141,322,517         
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6,624,612,203        8,119,960,793      2,814,421,915      3,662,032,476      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,954,932,006        2,071,021,880      1,492,971,408      1,580,642,273      
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 31 119,987,324           389,404,605         61,235,666           143,543,455         
รวมค่าใช้จ่าย 32 36,680,656,923      43,042,891,825    16,878,050,546    19,837,714,982    
กําไรจากการดาํเนินงาน 5,492,973,168        4,889,250,047      5,537,012,030      4,384,699,847      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 477,469,495           317,761,260         -                            -                            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 108,493,556           218,284,170         -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 76,370,556             58,829,762           81,048,085           92,960,569           
ตน้ทุนทางการเงิน 33 (1,374,356,094)      (1,459,407,757)     (1,049,475,400)     (1,035,169,670)     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 4,780,950,681        4,024,717,482      4,568,584,715      3,442,490,746      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35 (755,645,103)         (697,505,245)        (361,218,291)        (343,898,281)        
กําไรสําหรับปี 4,025,305,578        3,327,212,237      4,207,366,424      3,098,592,465      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,680,464,332        3,156,985,406      4,207,366,424      3,098,592,465      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 344,841,246           170,226,831         

4,025,305,578        3,327,212,237      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 36
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12.35                      10.59                    14.12                    10.40                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 298,000,000           298,000,000         298,000,000         298,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 4,025,305,578        3,327,212,237      4,207,366,424      3,098,592,465      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (392,580,914)         (2,013,767,631)     -                            -                            
ผลกาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,704,038             -                            17,704,038           -                            
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลตา่งของ
   อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 16,134,773             (362,724,245)        -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (358,742,103)         (2,376,491,876)     17,704,038           -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (26,424,529)           (226,170,432)        (37,217,671)          (156,902,154)        
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม - ผลกาํไร(ขาดทุน)
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,776,981)             1,057,256             -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (30,201,510)           (225,113,176)        (37,217,671)          (156,902,154)        
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (388,943,613)         (2,601,605,052)     (19,513,633)          (156,902,154)        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 3,636,361,965        725,607,185         4,187,852,791      2,941,690,311      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,303,967,411        747,428,102         4,187,852,791      2,941,690,311      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 332,394,554           (21,820,917)          

3,636,361,965        725,607,185         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 4,780,950,681        4,024,717,482      4,568,584,715      3,442,490,746      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (585,963,051)         (536,045,430)        -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                             -                            (2,794,028,169)     (1,703,301,293)     
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,934,817,627        3,329,657,260      1,548,413,943      1,451,688,349      
   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                             56,800,428           -                            21,299,680           
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 49,218,278             -                            6,113,660             -                            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) 28,927,939             65,757,705           (5,212,211)            2,489,325             
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 23,587,067             (87,156,497)          -                            -                            
   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 5,970,021               7,856,327             -                            -                            
   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (87,201,212)           134,030,589         (16,975,463)          14,353,062           
   ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 191,538,174           183,185,849         49,062,439           131,403,816         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและสาํรองอ่ืน 205,780,282           487,183,893         76,562,060           311,145,137         
   ตดัจาํหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์ (8,607,959)             (8,607,959)            -                            -                            
   ขาดทุน(กาํไร)สุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
      ผา่นกาํไรหรือขาดทุน (3,192,672)             (15,556,476)          209,949                (513,918)               
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,580,109               (4,117,407)            3,374,161             (3,353,207)            
   รายไดท้างการเงิน (76,370,556)           (58,829,762)          (81,048,085)          (92,960,569)          
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,281,748,448        1,328,113,876      985,938,772         969,227,032         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 9,743,783,176        8,906,989,878      4,340,995,771      4,543,968,160      
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 573,501,868           (79,470,315)          452,681,465         (482,583,066)        
   สินคา้คงเหลือ 1,205,681,457        199,129,103         950,123,407         (16,487,895)          
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ (280,800,485)         223,088,555         572,665                30,192,070           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 100,000,982           (69,616,869)          67,392,370           (61,097,326)          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (74,652,102)           188,281,936         (1,149,096,576)     368,008,661         
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 114,155,008           (12,182,722)          314,612                14,347,385           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,914,700)             (4,834,842)            -                            -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (590,705,204)         (87,946,477)          (422,722,064)        (51,859,188)          
   สาํรองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง (8,445,827)             (3,978,873)            (5,599,591)            (3,978,873)            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,775,604,173      9,259,459,374      4,234,662,059      4,340,509,928      
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 76,811,657             58,212,175           90,184,855           92,790,608           
   จ่ายดอกเบ้ีย (910,909,598)         (1,078,961,314)     (666,935,882)        (711,589,520)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,009,836,943)      (652,894,345)        (368,921,410)        (360,759,546)        
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,931,669,289        7,585,815,890      3,288,989,622      3,360,951,470      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน)สุทธิ -                             -                            525,000,000         (55,000,000)          
เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) 284,775                  (5,789,453)            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 34,994,654             99,179,754           -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 39,591,886             13,917,107           -                            363,551                
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (744,546,337)         (1,476,109,805)     (192,917,264)        (491,290,853)        
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (3,382,395)             -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (28,199,515)           (195,106,264)        (348,295,595)        (153,196,653)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 51,450,998             (29,214,707)          24,294,002           (6,625,036)            
เงินปันผลรับ 666,987,794           158,236,567         2,794,028,169      1,703,301,293      
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 17,181,860             (1,434,886,801)     2,802,109,312      997,552,302         
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 20,000,000             (60,000,000)          -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินอ่ืนลดลงสุทธิ -438,170,809 (1,181,349,990)     -                            (1,000,000,000)     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 3,171,950,409        604,997,038         3,000,000,000      -                            
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (90,000,000)          -                            -                            
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน (3,561,373,862)      (302,457,078)        (3,000,000,000)     -                            
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (492,247,791)         -                            (128,590,102)        -                            
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                             (12,738,082)          -                            -                            
จ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (3,000,000,000)      -                            (3,000,000,000)     -                            
เงินปันผลจ่าย (1,453,157,522)      (2,595,642,997)     (1,191,998,320)     (2,383,992,240)     
จ่ายชาํระหน้ีสินสาํหรับการไดม้าซ่ึงประทานบตัร (6,048,645)             -                            (6,048,645)            -                            
จ่ายดอกเบ้ีย (221,091,296)         (217,756,494)        (254,036,148)        (214,815,303)        
จ่ายชาํระตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (25,975,836)           -                            (25,975,836)          -                            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (6,006,115,352)      (3,854,947,603)     (4,606,649,051)     (3,598,807,543)     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (83,364,533)           (122,963,136)        -                            -                            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 2,859,371,264        2,173,018,350      1,484,449,883      759,696,229         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,820,998,156        2,647,086,510      1,449,904,118      689,314,593         
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีตอ่เงินฝากธนาคารคงเหลือ (4,579,134)             893,296                (4,579,134)            893,296                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 7,675,790,286        4,820,998,156      2,929,774,867      1,449,904,118      

-                            #REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 264,967,661           335,531,552         27,187,974           27,095,213           
   หน้ีสินระยะยาวสาํหรับคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 25,885,355             81,379,223           25,885,355           81,379,223           
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                             -                            -                            6,802,046             
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 37,930,021             72,931,327           -                            -                            
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             198,336,498         -                            110,934,185         
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน -                             25,529,731           -                            -                            
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
      ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 3,744,941               -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
      ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 21,277,050             -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,203,642               -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,198,084             -                            10,768,211           -                            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากประมาณการคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง
      และตน้ทุนในการร้ือถอน 58,420,639             28,177,664           74,404,936           6,161,964             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอน 2,562,218               -                            -                            -                            
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   หน้ีสินระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการไดรั้บประทานบตัร -                             989,557,308         -                            979,505,928         
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตสั้ญญาเช่า 139,548,436           -                            29,992,282           -                            
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
      การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
      -  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (51,242,695)           -                            39,831,115           -                            
      -  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -                             -                            (24,843,386)          -                            
      -  หน้ีสินตามสัญญาเช่า (48,956,004)           -                            22,131,306           -                            
      -  สาํรองตน้ทุนในการร้ือถอน (6,683,194)             -                            (3,757,139)            -                            
   การไดม้าซ่ึงอุปกรณ์ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -                             32,665,238           -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที่

แปลงค่างบการเงิน สาํรองรายการ รวมองคป์ระกอบอื่น ไม่มีอาํนาจ
ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา ป้องกนัความเสี่ยง ของส่วน รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในกระแสเงินสด ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,980,000,000 26,412,550,914   300,000,000            8,425,610,537      (5,087,690,022)     -                           (5,087,690,022)     33,030,471,429       1,510,559,586         34,541,031,015     
กาํไรสาํหรับปี -                      -                          -                              3,156,985,406      -                           -                           -                           3,156,985,406         170,226,831            3,327,212,237       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                      -                          -                              (225,113,176)        (2,184,444,128)     -                           (2,184,444,128)     (2,409,557,304)       (192,047,748)          (2,601,605,052)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                          -                              2,931,872,230      (2,184,444,128)     -                           (2,184,444,128)     747,428,102            (21,820,917)            725,607,185          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                      -                          -                              (2,383,992,240)     -                           -                           -                           (2,383,992,240)       -                              (2,383,992,240)     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                      -                          -                              -                           -                           -                           -                           -                              (211,650,757)          (211,650,757)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,980,000,000 26,412,550,914   300,000,000            8,973,490,527      (7,272,134,150)     -                           (7,272,134,150)     31,393,907,291       1,277,087,912         32,670,995,203     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,980,000,000 26,412,550,914   300,000,000            8,973,490,527      (7,272,134,150)     -                           (7,272,134,150)     31,393,907,291       1,277,087,912         32,670,995,203     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ
   (หมายเหตุ 4) -                      -                          -                              -                           -                           (141,716,202)        (141,716,202)        (141,716,202)          -                              (141,716,202)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 2,980,000,000 26,412,550,914   300,000,000            8,973,490,527      (7,272,134,150)     (141,716,202)        (7,413,850,352)     31,252,191,089       1,277,087,912         32,529,279,001     
กาํไรสาํหรับปี -                      -                          -                              3,680,464,332      -                           -                           -                           3,680,464,332         344,841,246            4,025,305,578       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี  -                      -                          -                              (30,201,510)          (363,999,449)        17,704,038           (346,295,411)        (376,496,921)          (12,446,692)            (388,943,613)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                          -                              3,650,262,822      (363,999,449)        17,704,038           (346,295,411)        3,303,967,411         332,394,554            3,636,361,965       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                      -                          -                              (1,191,998,320)     -                           -                           -                           (1,191,998,320)       -                              (1,191,998,320)     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                      -                          -                              -                           -                           -                           -                           -                              (261,159,202)          (261,159,202)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,980,000,000 26,412,550,914   300,000,000            11,431,755,029    (7,636,133,599)     (124,012,164)        (7,760,145,763)     33,364,160,180       1,348,323,264         34,712,483,444     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -
สาํรองรายการ

ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ - ป้องกนัความเสี่ยง รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,980,000,000       26,412,550,914       300,000,000         6,918,720,991        -                                     36,611,271,905      
กาํไรสาํหรับปี -                             -                               -                           3,098,592,465        -                                     3,098,592,465        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                               -                           (156,902,154)         -                                     (156,902,154)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               -                           2,941,690,311        -                                     2,941,690,311        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                             -                               -                           (2,383,992,240)      (2,383,992,240)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,980,000,000       26,412,550,914       300,000,000         7,476,419,062        -                                     37,168,969,976      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,980,000,000       26,412,550,914       300,000,000         7,476,419,062        -                                     37,168,969,976      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 4) -                             -                               -                           -                             (141,716,202)                 (141,716,202)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,980,000,000       26,412,550,914       300,000,000         7,476,419,062        (141,716,202)                 37,027,253,774      
กาํไรสาํหรับปี -                             -                               -                           4,207,366,424        -                                     4,207,366,424        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี  -                             -                               -                           (37,217,671)           17,704,038                     (19,513,633)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               -                           4,170,148,753        17,704,038                     4,187,852,791        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 37) -                             -                               -                           (1,191,998,320)      -                                     (1,191,998,320)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2,980,000,000       26,412,550,914       300,000,000         10,454,569,495      (124,012,164)                 40,023,108,245      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย 
และไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี                
5 พฤศจิกำยน 2536 บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตปูนซีเมนต ์
และมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 199 ชั้น 3, 10, 12 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำนท่ี 1 และโรงงำนท่ี 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 และ
โรงงำนท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 219 โรงงำนมอร์ตำร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 41/2 และโรงเตรียมเช้ือเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 301 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภำพ กม. 129 - 133 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 15 เมษำยน 2563 บริษทัฯไดป้ระกำศปิดสำยกำรผลิตโรงงำนท่ี 1 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 
2563 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ  เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)                  
(ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัฯ") และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัยอ่ย") (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี  

 จดัตั้งข้ึนใน  อตัรำร้อยละ  
ช่ือบริษทั ประเทศ ทุนจดทะเบียน ของกำรถือหุน้ ลกัษณะธุรกิจ 

  2563 2562 2563 2562  
  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ       
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและ        

หินทรำย 
บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ ำกดั  ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนท้ิง 
บริษทั คอนวูด จ ำกดั ไทย 300 300 100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบำ 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั  
 

ไทย 400 400 100.00 100.00 ก ำจดักำกอุตสำหกรรมและ
จ ำหน่ำยเช้ือเพลิงและวสัดุ
ทดแทนและบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั ไทย 700 700 100.00 100.00 ให้บริกำรทำงดำ้นเทคนิค 
กำรจดักำรและพฒันำ
ระบบขอ้มูล 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์ เทรดด้ิง จ ำกดั ไทย 10 10 100.00 100.00 น ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑ์

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์น  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(บงักลำเทศ) จ ำกดั  บงักลำเทศ 2,800 ลำ้นตำกำ 2,800 ลำ้นตำกำ 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั  
 

ศรีลงักำ 1,663 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

1,663 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

98.95 98.95 ผลิตปูนซีเมนต ์

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั  
 

เวียดนำม 3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

65.00 65.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

       
ถือหุ้นโดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั       
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักำ 
(ไพรเวท) จ ำกดั  

ศรีลงักำ 1,460 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

1,460 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

100.00 100.00 จดักำรและก ำจดักำกของเสีย 

บริษทั มหำเวลี มำรีน ซีเมนต ์             
(ไพรเวท) จ ำกดั 

ศรีลงักำ 48 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

48 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

90.00 90.00 จ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

       
ถือหุ้นโดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั      
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์เญินแจก็ จ ำกดั  
 

เวียดนำม - 812.1 พนัลำ้น 
ดองเวียดนำม 

- 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

ถือหุ้นโดยบริษทั คอนวดู จ ำกดั       
บริษทั พีที คอนวดู อินโดนีเซีย  อินโดนีเซีย 78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงิน
บำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไว้
เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นออกไป ยกเวน้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  

เม่ือหน่วยงำนต่ำงประเทศถูกจ ำหน่ำยส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีท ำให้สูญเสียกำร
ควบคุม ควำมมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือกำรควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่ำงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้ นต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนหน่ึงของ             
ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยในงบก ำไรขำดทุน หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เพียงบำงส่วนแต่ยงัคงมีกำรควบคุม ผลสะสมจะถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุม หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้หรือบริษทัร่วมเพียงบำงส่วนโดยท่ี
กลุ่มบริษทัยงัคงมีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบำงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน 

 ฉ) ยอดคงคำ้งและรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ซ) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตำมวิธีรำคำซ้ือ ยกวน้กรณีท่ีเป็นกำรรวม
ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำจำก
ผูถู้กซ้ือ 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ 
ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม
ตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ทุกรำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัน ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำถือปฏิบติัส ำหรับบำงรำยกำร 

- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง - กลุ่มบริษทัถือวำ่ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงทั้งหมดของกลุ่ม
บริษทัท่ีมีอยู่เดิมก่อนกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนฉบบัน้ี ยงัคงมีควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อไปได ้ส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีถูก
ก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษทัจะรับรู้
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก ำไร
และขำดทุนดงักล่ำวจะถูกโอนไปยงังบก ำไรขำดทุนหรือรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรก
ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินในภำยหลงั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและ/หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

นอกจำกน้ี ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เก่ียวกบักำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง มำถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงกำรปรับปรุงดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 กำรปรับปรุงน้ีเป็นกำรก ำหนดให้มีขอ้ผ่อนปรนซ่ึงท ำให้กลุ่มบริษทัสำมำรถใชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงต่อไปไดใ้นช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนก่อนท่ีจะมีกำรแทนท่ีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท่ีมี
อยู่เดิมด้วยอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรำศจำกควำมเส่ียง โดยได้เปิดเผยรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 42 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมวิธีกำรอยำ่งง่ำย 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์และกำรกลบัรำยกำรของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพยจ์ำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ในกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำม
มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติั
ในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ข)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน         
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้
เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย                
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม และ/หรือ 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน                
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน   
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 393,958 - (43,855) 350,103 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 32,522,668 - (68,370) 32,454,298 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 2,197,073 2,197,073 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,844,036 - (2,755) 10,841,281 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,064,125 35,429 - 1,099,554 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด            
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 461,917 461,917 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนด            
ช ำระภำยในหน่ึงปี 12,219 - (12,219) - 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 1,330,217 (33,244) - 1,296,973 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 1,554,713 1,554,713 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 36,903 - (36,903) - 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 210,389 - 210,389 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและ
ตน้ทุนในกำรร้ือถอน 160,416 - 114,585 275,001 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,272,134) (141,716) - (7,413,850)  
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน                
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน   
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 149,415 - 6,574 155,989 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 339,915 339,915 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 610,954 35,429 - 646,383 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 151,635 - 27,201 178,836 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี - - 116,583 116,583 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 653,166 (33,244) - 619,922 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 244,170 244,170 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 210,389 - 210,389 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุน
ในกำรร้ือถอน 54,319 - 12,937 67,256 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - (141,716) - (141,716) 
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4.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมหลกักำร
บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ                                                   
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 
1 มกรำคม 2563 

     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,820,998 - - 4,820,998 4,820,998 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,455,711 - - 5,455,711 5,455,711 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 895 895 - - 895 
เงินฝำกท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17,116 - - 17,116 17,116 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 10,294,720 895 - 10,293,825 10,294,720 

  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมหลกักำร
บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ                                                   
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 
1 มกรำคม 2563 

     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,449,904 - - 1,449,904 1,449,904 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 3,185,245 - - 3,185,245 3,185,245 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 3,225,000 - - 3,225,000 3,225,000 

สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 471 471 - - 471 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 7,860,620 471 - 7,860,149 7,860,620 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ำยติุธรรม 210 ลำ้นบำท 
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กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัก ำหนดให้สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด โดยรับรู้มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวจ ำนวน 177.1 
ลำ้นบำท และสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวน 35.4 ลำ้นบำท เป็นส ำรองรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.2     สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16               
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,558,066 267,839 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (50,231) (8,888) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำ 799,118 108,987 
บวก: สัญญำบริกำรท่ีประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ 151,627 - 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (29,624) - 
บวก: อ่ืน ๆ 14,440 7,895 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (475,888) (15,080) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 1,967,508 360,753 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 49,122 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,016,630 360,753 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.64 2.32 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวียน 461,917 116,583 
หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 1,554,713 244,170 

 2,016,630 360,753 
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รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี  16 มำถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
    

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน 939,695 - 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 334,333 138,991 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 156,673             43,702 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 255,124   411 
ยำนพำหนะ 511,248             156,811 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 2,197,073    339,915 

5. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ก) ขำยสินคำ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำซ่ึงสำมำรถ
น ำไปใชแ้ลกของรำงวลัไดฟ้รี กำรใหค้ะแนนดงักล่ำวถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัแยกต่ำงหำกเน่ืองจำกมี
กำรให้สิทธิท่ีมีสำระส ำคญัแก่ลูกคำ้ ส่วนของรำคำของรำยกำรดงักล่ำวไดถู้กปันส่วนให้กบัคะแนนท่ี
ให้กบัลูกคำ้ตำมควำมสัมพนัธ์กบัรำคำขำยแบบเอกเทศและรับรู้เป็นรำยไดร้อกำรตดับญัชีจนกระทัง่
คะแนนดงักล่ำวไดถู้กน ำมำใช ้โดยรำยไดจ้ะถูกรับรู้เม่ือลูกคำ้มีกำรแลกของรำงวลั 

ข) รำยไดค่้ำบริกำร 

รำยได้ค่ำบริกำรท ำควำมสะอำดภำคอุตสำหกรรมและบริกำรติดตั้ งแผ่นผนังส ำเร็จรูปรับรู้ตลอด
ช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดยเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
แลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืนรับรู้ตำมจ ำนวนเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ีเน่ืองจำกจ ำนวนดงักล่ำว
สอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่ำท่ีใหก้บัลูกคำ้ หรือรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 
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รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับตำมสัญญำท่ียงั
ไม่เรียกเกบ็” โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึง
จะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำร
ไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสญัญำเสร็จส้ิน  

ค) รำยไดด้อกเบ้ีย 

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้น
เครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ง) ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

จ) รำยไดเ้งินปันผล 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้และสินคำ้ล้ำสมยัจะตั้งข้ึนส ำหรับสินคำ้ท่ีลำ้สมยัหรือ
เส่ือมสภำพ 
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5.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขำย  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) จดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่
มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และวดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย  ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก
น ำไปปันส่วนให้กบัค่ำควำมนิยมเป็นล ำดบัแรก (ถำ้มี) แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินตำมสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรำยกำรขำดทุนให้กบัสินคำ้คงเหลือ สินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับกำรจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขำยหรือถือไวเ้พื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของในคร้ังแรกและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน   

อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยจะหยุดบนัทึก        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 

ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน 

5.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ    
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 35 ปี  

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น             
งบก ำไรขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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5.7 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) แหล่งแร่และตน้ทุนในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงค ำนวณโดยวิธีจ ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำท่ี          
คำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้นและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 1 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 35 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 31 ปี 
ยำนพำหนะ 1 - 30 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้กำรด ำเนินงำนและ/หรืออสังหำริมทรัพยท่ี์
ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสงัหำริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็น
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

 ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัซ่ึงไดแ้ก่ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำ
ตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้ น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้ นได ้           
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำร
ซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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5.8 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุม
กำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

5.8.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใชง้ำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 1 - 99 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 1 - 7 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 27 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 31 ปี 
ยำนพำหนะ 1 - 5 ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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5.8.2 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บตำมสัญญำ
เช่ำและมูลค่ำคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บกำรประกนั หลงัจำกนั้นจะรับรู้รำยไดท้ำงกำรเงินตลอดอำยสุัญญำเช่ำใน
รูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัรำผลตอบแทนรำยงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตำมสญัญำเช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 

5.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

5.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน และภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
ค่ำสมัปทำนเหมืองแร่และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมอำยสุัญญำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 ปี 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 5 - 10 ปี 
รำยช่ือลูกคำ้ 15 ปี 
สิทธิในกำรใช ้ 48 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3 - 35 ปี 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสัมปทำนเหมืองแร่และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของธุรกิจหินทรำย และ        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิในกำรใชเ้หมืองแร่ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงค ำนวณโดยวิธีผลผลิตตลอด
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ซ่ึงได้แก่          
ตรำผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

 ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งพฒันำ 

5.11 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนรวมทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี        
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนรวม และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชี
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.12 เงินอุดหนุนท่ีเกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจะถูกรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุน
นั้นและกลุ่มบริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้กลุ่มบริษทัแสดงเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยเ์ป็นรำยไดร้อกำรรับรู้ และจะรับรู้เงินอุดหนุนในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 
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5.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงกำรร่วมคำ้ บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

5.14 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำควำมนิยมและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้
บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำและจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใด
จะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ี
สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย            
กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น 
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก ำไร
ขำดทุนทนัที 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

โครงการสมทบเงิน  

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ไดเ้ป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำกสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทั) ส ำหรับพนกังำนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน   

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน ไดแ้ก่ เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนและรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญ
อิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์          
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน  
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตโดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล  

5.17 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ประมำณ
กำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุน
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีจ ำนวนผลผลิตตลอด
ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวิธีเส้นตรงตำมระยะท่ีคำดว่ำจะท ำกำรร้ือถอน 
ตำมล ำดบั ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนกำร
ฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำฟ้ืนฟูสภำพ
เหมืองและระยะในเวลำกำรร้ือถอน อตัรำเงินเฟ้อในอนำคต และอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

 ประมำณกำรหน้ีสินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตัรำคิดลด
ก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ ประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเวลำท่ีผ่ำนไปรับรู้เป็นตน้ทุนทำง
กำรเงิน 

5.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.19 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ในอตัรำ
ภำษีร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน และไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศค ำนวณภำษีเงินไดจ้ำกก ำไรทำงภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีระบุในกฎหมำยภำษีอำกร
ของประเทศนั้น ๆ  
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ี มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                 
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และจะปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์  

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.20 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวจะรับรู้ในงบงก ำไรขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
เง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 

ทั้งน้ี รำยไดด้อกเบ้ีย ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหรือกำรโอนกลบั
รำยกำรผลขำดทุนนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและค ำนวณดว้ยวิธีกำรเช่นเดียวกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมอ่ืน ๆ จะรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอน
เขำ้ไปยงังบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในงบก ำไรขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุน  

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน โดยกำร
ค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินใน 
งบก ำไรขำดทุน  
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ี
กำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ป รับปรุงด้วยข้อมูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สญัญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน กต่็อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณ ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.21 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ เช่น สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ีย ตำมล ำดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในงบก ำไรขำดทุน 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดใหต้รำสำรอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ี
มีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมมำกกวำ่
ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยสุัญญำคงเหลือมำกกวำ่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
12 เดือน ภำยใต้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนภำยใต้
สินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของกำรป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

- กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม ในกรณีท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี หรือสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
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- กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของกระแส
เงินสด ซ่ึงเกิดจำกควำมเส่ียงเฉพำะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีหรือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ไว้
ท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกท่ีจะเกิดข้ึน หรือควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศในสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ณ วนัท่ีเร่ิมก ำหนดควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีกำรก ำหนดและจดัท ำเอกสำร
อยำ่งเป็นทำงกำรเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงจะใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

รำยละเอียดของเอกสำรดังกล่ำวตั้ งแต่วนัเร่ิมต้นกำรป้องกันควำมเส่ียงและได้ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
กล่ำวถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีจะ
ป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในกำรประเมินประสิทธิผลของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง   
ซ่ึงรวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมไม่มีประสิทธิผล และวิธีก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง  

ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงจะเขำ้เง่ือนกำรไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง เม่ือเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกำรประเมินประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

-  มีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน         
ควำมเส่ียง  

- ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีเป็นผลมำจำก
ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจนั้น 

- อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวเท่ำกบัอตัรำส่วน
ของปริมำณของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงจริง ต่อปริมำณ
ของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรไดใ้ชป้้องกนัควำมเส่ียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ส ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายตุิธรรม   

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน ส่วนกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงท่ีป้องกนั จะรับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น พร้อมกบัรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 
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ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
กำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรนั้นจะถูกตดัจ ำหน่ำยเขำ้งบก ำไรขำดทุนตลอดระยะเวลำท่ีเหลืออยู่
ของกำรป้องกันควำมเส่ียงด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้ งน้ี กำรตัดจ ำหน่ำยนั้นอำจเร่ิมต้นทันทีท่ีมีกำร
ปรับปรุงเกิดข้ึน หรือก่อนท่ีจะยติุกำรปรับปรุงกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง หำกมีกำรตดัรำยกำรของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนของมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ียงัไม่ไดต้ดัจ ำหน่ำยเขำ้งบก ำไรขำดทุนทนัที   

เม่ือมีกำรก ำหนดสัญญำผูกมดัซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ให้เป็นรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัของสัญญำผูกมดัส ำหรับควำมเส่ียงท่ีป้องกนั
เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน พร้อมกบัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งในงบก ำไรขำดทุน 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ำรอง
ส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลเขำ้งบก ำไรขำดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดจะมีกำร
ปรับปรุงให้เท่ำกบัค่ำสัมบูรณ์ของผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง หรือค่ำ
สัมบูรณ์ของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมสะสมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง แลว้แต่มูลค่ำใด
จะต ่ำกวำ่ 

กำรรับรู้รำยกำรในภำยหลงัของส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนข้ึนอยู่กับลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงอำ้งอิง กล่ำวคือ ในกรณีท่ี
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินในเวลำต่อมำ กิจกำรจะโอน
ส ำรองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำร
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด ส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแส         
เงินสดในกรณีอ่ืน ๆ กิจกำรจะโอนส ำรองท่ีสะสมอยูใ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงังบก ำไรขำดทุนใน
รอบระยะเวลำเดียวกันกับท่ีกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน           
โดยถือวำ่เป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

เม่ือกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีสะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หำกกิจกำรคำดว่ำ
กระแสเงินสดในอนำคตท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดข้ึนอยู ่มิฉะนั้น ส ำรองดงักล่ำวจะตอ้งถูก
โอนไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที โดยถือวำ่เป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ ทั้งน้ี หลงัจำกกำรยติุ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส ำรองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของรำยกำรอำ้งอิงท่ีกล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดเ้กิดข้ึนจริง 
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การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  

กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ รวมถึงกำรป้องกันควำมเส่ียงของ
รำยกำรท่ีเป็นตวัเงินท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ จะถือปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนักบักำรป้องกนั
ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด โดยให้รับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลไวใ้น          
งบก ำไรขำดทุน ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัจะโอนยอดสะสมของผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้ไปยงังบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีตรำ
สำรอนุพนัธ์ไดมี้ผลผูกมดั และมีกำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
เช่นกนั ส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ชนิดอ่ืน กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำว
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

5.22 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทีส่ ำคญั 

ประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ถำนกำรณ์นั้น กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว มูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัอำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีมี
อยู่เก่ียวกับธุรกรรมกำรขำยท่ีมีผลผูกพนัซ่ึงได้เข้ำท ำในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวข้องกันส ำหรับ
สินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึงกนัหรืออำ้งอิงจำกรำคำตลำดท่ีสำมำรถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยน์ั้น ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด 
ซ่ึงใชข้อ้มูลงบประมำณในอนำคต ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนคืออตัรำคิดลดท่ีใช้
ในแบบจ ำลองดังกล่ำวตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนำคตท่ีคำดกำรณ์และอัตรำกำรเติบโดท่ีใช้ เพื่อ
คำดกำรณ์ สมมติฐำนส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมถึงกำรวิเครำะห์ผลกระทบของ
กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนอ่ืน ๆ เป็น
มูลค่ำท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งใชก้ำรตั้งสมมติฐำนเร่ืองอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน  กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ี
ค่อนขำ้งมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว 
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สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ              
โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับ           
กลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้มืเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ่้งบอกถึงกำรผดิสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอนำคต 

คดฟ้ีองร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
เพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีได้มีกำร
ประมำณกำรไว ้

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 4,876 6,308 รำคำตลำด 
รำยไดเ้งินปันผล - - 2,127 1,545 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย - - 61 74 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
รำยไดอ่ื้น - - 195 201 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคำ้ - - 137 3,343 รำคำตลำด 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 371 - ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือสำธำรณูปโภค - - 1,077 1,379 รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 406 411 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 529 1,561 61 721 รำคำตลำด 
รำยไดเ้งินปันผล - - 551 - ตำมท่ีอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ - 2 - 2 รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 17 12 17 12 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดอ่ื้น 10 - 10 - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รำยไดเ้งินปันผล - - 116 158 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ 1,108 777 1,108 - รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 2 5 - - รำคำตลำด 
รำยไดด้อกเบ้ีย 2 2 1 1 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
ซ้ือสินคำ้ 640 512 - - รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 142 211 54 78 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 98 86 85 72 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 9 8 6 1 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

 



  

 

32 

 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินฝำกและเงินลงทุนระยะส้ันกับสถำบันกำรเงิน                    

ท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,438,315 322,977 965,895 86,063 
รวมเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,438,315 322,977 965,895 86,063 
     
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน                                  

(หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 1,198,954 1,677,474 
กำรร่วมคำ้ 33,774 137,644 3,751 92,093 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,774 137,644 1,202,705 1,769,567 
     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จ ำกดั - - 1,520,000 1,470,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั - - 345,000 615,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั - - 605,000 660,000 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั - - 180,000 480,000 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั - - 50,000 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,700,000 3,225,000 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 3,225,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 821,000 
หกั:  รับช ำระคืนระหวำ่งปี - (1,346,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 2,700,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2,700 ลำ้นบำท (2562: 
3,225 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.37 - 1.49  ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.18 - 2.36 ต่อปี) และมี
ก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีใหกู้ย้มื 



  

 

33 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำเงินทุนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระ

ภำยในหน่ึงปี - บริษทัยอ่ย - - 288 - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 31,477 35,694 30,150 32,291 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,477 35,694 30,438 32,291 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำเงินทุน - สุทธิจำกส่วนท่ี                       

ถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี - บริษทัยอ่ย - - 570 - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 570 - 
     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินที่เกีย่วข้องกนั     
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 120,000 100,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน                      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,000 100,000 - - 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 100,000 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  1,785,000 1,400,000 
หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี  (1,765,000) (1,400,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 120,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 120 ลำ้นบำท 
(2562: 100 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.49 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กันท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 3,564 ล้ำนบำท (2562: 65 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 3,519 ล้ำนบำท (2562:             
ไม่มี) 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

(หมำยเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย - - 349,250 1,661,532 
บริษทัร่วม 94,021 184,592 94,021 - 
กำรร่วมคำ้ 34,148 4,968 34,140 4,968 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมกำรร่วมกนั) 56,275 126,990 7,219 37,607 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,444 316,550 484,630 1,704,107 
     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน             

(หมำยเหตุ 16.2)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมกำรร่วมกนั) 14,682 - 14,682 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,931) - (7,931) - 
รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 6,751 - 6,751 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 153 134 153 134 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและ           
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 3 3 3 3 

รวม 156 137 156 137 

 โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจำ้ง
และลูกจำ้งเพิ่มเติม โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นบัเฉพำะกรณีระยะเวลำท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบ) หรือ 
7 ปี (กรณีรวม Silent period) เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 โดยรำยละเอียดเก่ียวกับข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัฯก ำหนด โครงกำรดงักล่ำวไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวำคม 2558 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 3,617,715 1,614,199 1,902,775 179,904 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจ ำ 4,074,885 3,223,915 1,027,000 1,270,000 
รวม 7,692,600 4,838,114 2,929,775 1,449,904 
หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั (16,810) (17,116) - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,675,790 4,820,998 2,929,775 1,449,904 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุน
ระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,438,315 322,977 965,895 86,063 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.01 ถึง 
7.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 47 ลำ้นตำกำ เป็นเงินจ ำนวน 16.8 ลำ้นบำท 
(2562: 47 ลำ้นตำกำ และ 0.4 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 17.1 ล้ำนบำท) ไปวำงไวก้ับธนำคำรเพื่อเป็น
ประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 29,788 90,003 1,011,755 1,540,336 
มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั - - - 9,401 
มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั - - - 8,699 

มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป 43 - 43 3,152 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  29,831 90,003 1,011,798 1,561,588 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,772,913 4,021,748 1,474,875 1,366,695 
มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั 115,204 149,058 1,476 2,101 
มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั 51,381 105,537 - 3,931 

มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป 366,991 397,023 51,325 57,462 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,306,489 4,673,366 1,527,676 1,430,189 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (240,491) (194,163) (41,308) (35,067) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,065,998 4,479,203 1,486,368 1,395,122 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 4,095,829 4,569,206 2,498,166 2,956,710 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,943 47,641 190,907 207,979 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 78,957 54,777 33,125 21,579 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 479,580 665,191 - - 

รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 190,153 129,257 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 748,690 849,225 33,125 21,579 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (13,252) (10,361) (896) (1,023) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 735,438 838,864 32,229 20,556 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 739,381 886,505 223,136 228,535 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,835,210 5,455,711 2,721,302 3,185,245 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 204,524 36,090 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 56,793 7,470 
ตดัจ ำหน่ำย (7,574) (1,356) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 253,743 42,204 

10.   สินค้ำคงเหลือ 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น           

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,043,345 1,291,569 (121,152) (51,228) 922,193 1,240,341 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 122,452 120,551 - - 122,452 120,551 
วตัถุดิบ 733,334 887,404 (347) (4,509) 732,987 882,895 
วสัดุโรงงำน 1,657,698 2,406,094 (221,998) (258,832) 1,435,700 2,147,262 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 160,271 217,164 - - 160,271 217,164 
รวม 3,717,100 4,922,782 (343,497) (314,569) 3,373,603 4,608,213 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น           

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 426,108 592,360 - - 426,108 592,360 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 35,112 39,857 - - 35,112 39,857 
วตัถุดิบ 63,705 120,904 - (4,239) 63,705 116,665 
วสัดุโรงงำน 870,574 1,561,849 (36,579) (37,552) 833,995 1,524,297 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 54,390 85,042 - - 54,390 85,042 
รวม 1,449,889 2,400,012 (36,579) (41,791) 1,413,310 2,358,221 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ ำนวน 28.9 ลำ้นบำท (2562: 62.0 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 5.2 ล้ำนบำท (2562: 1.2 ล้ำนบำท)                
โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ สัดส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
บริษทั ควำมสัมพนัธ ์ เงินลงทุน รำคำทุน รับระหวำ่งปี 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัทย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 375,000 115,000 
บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 377,000 556,000 
บริษทั คอนวดู จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั  ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 140,000 50,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั   ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 181,999 430,999 
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ        
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (ลงักำ) จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 579,450 - 
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (เวียดนำม) จ ำกดั ถือหุน้ทำงตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 473,591 393,066 
รวม    39,900,676 39,900,676 2,127,040 1,545,065 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

เม่ือวันท่ี 8 กันยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท สยำมซิต้ีซี เมนต์ (บังกลำเทศ) จ ำกัด                   
(บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขทุนจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิ จำกทุนจดทะเบียน 2,800 ลำ้นตำกำ 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 60,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 46.0 ตำกำ และหุ้นบุริมสิทธ์ิ 869,566 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
46.0 ตำกำ เป็นทุนจดทะเบียน 2,800 ลำ้นตำกำ แบ่งเป็นหุน้สำมญั 55,769,566 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 46.0 ตำกำ 
และหุน้บุริมสิทธ์ิ 5,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 46.0 ตำกำ  

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั ไดมี้      
มติอนุมติักำรควบรวมกิจกำรกบั บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั โดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์เญินแจ็ก จ ำกดั ไดแ้จง้บนัทึกกำรควบรวม
กิจกำรกบับริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั ต่อกรมกำรวำงแผนและกำรลงทุนของนครโฮจิมินห์ 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 อยำ่งไรก็ตำม กำรควบรวมกิจกำรของบริษทัย่อยดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อ  
งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

12.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 
กำรร่วมคำ้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          
คอร์ปอเรชัน่  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชำ 40 40 1,896,326 1,973,369 2,145,611 2,145,611 

รวม     1,896,326 1,973,369 2,145,611 2,145,611 

บริษทัฯได้น ำใบหุ้นของกำรร่วมคำ้ดังกล่ำวไปค ้ ำประกันสัญญำวงเงินกู้ยืมของกำรร่วมคำ้กับสถำบัน
กำรเงินแห่งหน่ึง และสัญญำวงเงินกูย้ืมดงักล่ำวไดก้ ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว เป็นตน้ ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 กำรร่วมคำ้
ดงักล่ำวไดมี้กำรแกไ้ขสัญญำวงเงินกูย้มืโดยปลดจ ำน ำใบหุน้ของบริษทัฯท่ีน ำไปค ้ำประกนัสัญญำเงินกูย้มื
ดงักล่ำว โดยบริษทัฯไดรั้บคืนใบหุน้จำกธนำคำรดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2564 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ใน                
งบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจำกกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
กำรร่วมคำ้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน         
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ใน

ระหวำ่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน่ 477,469 317,761 (3,486) (329,173) 551,026 - 

รวม 477,469 317,761 (3,486) (329,173) 551,026 - 
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12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำ 

 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 170 298 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 768 981 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,857 6,081 
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (31) - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (206) (237) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (661) (691) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (36) - 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,023) (1,415) 

หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน (97) (82) 

สินทรัพย์สุทธิ 4,741 4,935 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 1,896 1,973 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน    
รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 4,595 5,483 
รำยไดด้อกเบ้ีย 9 3 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (414) (377) 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (132) (128) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (16) (12) 
ก ำไร  1,194 794 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 1,194 794 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 
     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน ลกัษณะ  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 
บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ควำมสัมพนัธ ์ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

    2563 2562 2563 2562 2563 2562 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ ำกดั (มหำชน) 

ถ่ำนหิน 
 

ไทย 
 

ถือหุน้ทำงตรง 
 

44.99 44.99 2,046,818 2,032,091 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร          
เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลิตและ
จ ำหน่ำย
เอทำนอล 

ไทย 
 
 

ถือหุน้ทำงตรง 
 
 

4.72 4.72 30,471 36,822 94,469 94,469 

รวม      2,077,289 2,068,913 577,896 577,896 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมใน          
งบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        

รับระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ ำกดั (มหำชน) 105,162 194,470 15,844 (32,494) 106,279 70,852 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
จ  ำกดั (มหำชน) 3,332 23,814 - - 9,683 87,385 

รวม 108,494 218,284 15,844 (32,494) 115,962 158,237 

13.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 

บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 1,819 1,819 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 111 155 

รวม 1,930 1,974 
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13.4    ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   
สินทรัพยห์มุนเวียน 3,755 4,477 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,507 5,456 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,155) (2,866) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,087) (1,084) 

สินทรัพย์สุทธิ 6,020 5,983 

หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,627) (1,617) 

สินทรัพย์สุทธิ - หลงัจำกหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 4,393 4,366 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 2,047 2,032 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   
รำยได ้ 9,585 9,367 
ก ำไร   234 432 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 35 (72) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 269 360 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

รวม ท่ีดิน 

อำคำร
ส ำนกังำน 
และโรงงำน 

 
 

รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563      
รำคำทุน 322,305 322,305 391,381 370,828 762,209 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (118,779) (118,779) 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (3,513) (3,513) (3,513) - (3,513) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 318,792 318,792 387,868 252,049 639,917 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

รวม ท่ีดิน 

อำคำร
ส ำนกังำน 
และโรงงำน 

 
 

รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562      
รำคำทุน 322,305 322,305 391,381 370,828 762,209 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (108,068) (108,068) 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (6,864) (6,864) (6,864) - (6,864) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 315,441 315,441 384,517 262,760 647,277 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 315,441 315,441 647,277 651,200 
โอนเขำ้ - - - 6,802 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (10,711) (10,725) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำลดลงระหวำ่งปี 3,351 - 3,351 - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 318,792 315,441 639,917 647,277 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประเมินโดย          
ผูป้ระเมินรำคำอิสระมีมูลค่ำเท่ำกับ 1,303 ลำ้นบำท และ 1,280 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 1,702 ลำ้นบำท และ 1,659 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน แหล่งแร่      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 และตน้ทนุในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร ติดตั้งและเคร่ืองใช ้  ก่อสร้ำงและ  
 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2562 3,522,720 18,145,076 48,364,910 2,681,434 2,377,163 2,938,022 78,029,325 
ซ้ือเพิ่ม 26,563 19,711 96,942 26,232 95 1,200,856 1,370,399 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (51,459) (504,753) (23,644) (67,279) - (647,135) 
โอนเขำ้ (ออก) 510,170 404,958 1,903,066 69,680 47,243 (3,369,688) (434,571) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (64,214) (531,483) (934,721) (35,674) (40,700) (43,340) (1,650,132) 
31 ธนัวำคม 2562  3,995,239 17,986,803 48,925,444 2,718,028 2,316,522 725,850 76,667,886 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน     

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบยัท่ี 16 มำใช ้  
(หมำยเหต ุ4) - - (39,430) - (37,800) - (77,230) 

1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 3,995,239 17,986,803 48,886,014 2,718,028 2,278,722 725,850 76,590,656 
ซ้ือเพิ่ม 71,607 9,260 7,720 21,135 255 622,427 732,404 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (61) (55,441) (1,081,398) (254,869) (27,767) - (1,419,536) 
โอนเขำ้ (ออก) 111,545 33,253 664,427 20,679 (105,017) (742,742) (17,855) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (10,463) (71,821) (166,152) (5,609) (9,848) (2,314) (266,207) 

31 ธนัวำคม 2563 4,167,867 17,902,054 48,310,611 2,499,364 2,136,345 603,221 75,619,462 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2562 554,639 9,167,046 29,037,857 2,013,322 1,505,130 - 42,277,994 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 33,839 601,879 1,851,541 162,025 195,637 - 2,844,921 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (22,364) (355,706) (19,405) (64,641) - (462,116) 
โอนเขำ้ (ออก) - (26,267) (83,345) (2,371) (26,543) - (138,526) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (16,865) (205,691) (490,003) (26,274) (23,858) - (762,691) 
31 ธนัวำคม 2562  571,613 9,514,603 29,960,344 2,127,297 1,585,725 - 43,759,582 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน     

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบยัท่ี 16 มำใช ้  
(หมำยเหต ุ4) - - (436) - (8,424) - (8,860) 

1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 571,613 9,514,603 29,959,908 2,127,297 1,577,301 - 43,750,722 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 48,147 650,475 1,838,957 148,332 168,770 - 2,854,681 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (35,181) (895,661) (253,053) (23,824) - (1,207,719) 
โอนเขำ้ (ออก) - 1,839 102,746 1,786 (107,698) - (1,327) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (973) (21,665) (80,850) (6,860) (7,238) - (117,586) 

31 ธนัวำคม 2563 618,787 10,110,071 30,925,100 2,017,502 1,607,311 - 45,278,771 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2562 193,501 32,611 59,248 6,996 - - 292,356 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 5,379 21,837 63,964 2,009 80 463 93,732 
โอนออก - - (1,204) - - - (1,204) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - 752 - - - 752 
31 ธนัวำคม 2562 198,880 54,448 122,760 9,005 80 463 385,636 
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหวำ่งปี 31,083 (4,506) (67,272) (1,421) (609) - (42,725) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - (5,467) 5,467 - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (64) - (556) - - - (620) 

31 ธนัวำคม 2563 229,899 49,942 54,932 2,117 4,938 463 342,291 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2562  3,224,746 8,417,752 18,842,340 581,726 730,717 725,387 32,522,668 

31 ธนัวำคม 2563 3,319,181 7,742,041 17,330,579 479,745 524,096 602,758 29,998,400 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน แหล่งแร่      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 และตน้ทนุในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร ติดตั้งและเคร่ืองใช ้  ก่อสร้ำงและ  

 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2562 1,172,434 7,704,422 26,873,735 1,651,343 1,628,275 1,592,454 40,622,663 
ซ้ือเพิ่ม 6,163 13,712 26,298 8,404 95 386,257 440,929 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (2,045) (361,850) (2,427) (28,699) - (395,021) 

โอนเขำ้ (ออก) (6,182) 156,686 1,471,067 22,766 58,794 (1,820,867) (117,736) 

31 ธนัวำคม 2562 1,172,415 7,872,775 28,009,250 1,680,086 1,658,465 157,844 40,550,835 
ซ้ือเพิ่ม 91,774 7,286 2,730 10,616 155 154,853 267,414 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (3,108) (305,471) (222,821) (21,346) - (552,746) 

โอนเขำ้ (ออก) 20,593 (19,811) 317,679 (4,858) (108,538) (194,297) 10,768 

31 ธนัวำคม 2563 1,284,782 7,857,142 28,024,188 1,463,023 1,528,736 118,400 40,276,271 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2562 75,586 5,132,851 18,624,851 1,328,830 1,128,674 - 26,290,792 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,487 215,409 873,886 72,261 130,370 - 1,298,413 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (2,045) (230,622) (1,975) (28,611) - (263,253) 

31 ธนัวำคม 2562  82,073 5,346,215 19,268,115 1,399,116 1,230,433 - 27,325,952 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 12,790 212,265 871,726 59,484 114,044 - 1,270,309 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (2,270) (259,977) (222,569) (18,868) - (503,684) 

โอนเขำ้ (ออก) - - 107,697 - (107,697) - - 

31 ธนัวำคม 2563 94,863 5,556,210 19,987,561 1,236,031 1,217,912 - 28,092,577 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2562 36,256 - 15,054 438 - - 51,748 

เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 187 16,041 - - - 16,228 

31 ธนัวำคม 2562 36,256 187 31,095 438 - - 67,976 

ลลดลงระหวำ่งปี (884) (187) (12,243) - - - (13,314) 

31 ธนัวำคม 2563 35,372 - 18,852 438 - - 54,662 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2562 1,054,086 2,526,373 8,710,040 280,532 428,032 157,844 13,156,907 

31 ธนัวำคม 2563 1,154,547 2,300,932 8,017,775 226,554 310,824 118,400 12,129,032 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 16,208 ลำ้นบำท และ 15,945 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 10,908 
ลำ้นบำท และ 10,830 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 61.6 ลำ้นบำท 
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16. สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยสุญัญำระหวำ่ง 1 - 99 ปี 
ซ่ึงไดร้วมถึงสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำแลว้ 

16.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
 
 

ท่ีดิน 
อำคำรและ      
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
(หมำยเหตุ 4) 939,695 334,333 156,673 255,124 511,248 2,197,073 

เพ่ิมข้ึน 21,822 63,233 14,450 - 45,988 145,493 
โอนออก (3,745) - - - - (3,745) 
ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่
และกำรเปล่ียนแปลง     
สญัญำเช่ำ (22,147) (17,296) 25,961 - (37,761) (51,243) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (175,745) (105,396) (42,207) (46,940) (162,831) (533,119) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน (5,641) (828) (836) - 228 (7,077) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 754,239 274,046 154,041 208,184 356,872 1,747,382 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

อำคำรและ      
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4) 138,991 43,702 411 156,811 339,915 
เพ่ิมข้ึน  15,056 - - 14,936 29,992 
ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่และ                       
กำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ 36,487 9,024 - (5,680) 39,831 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (39,176) (19,730) (236) (59,047) (118,189) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  151,358 32,996 175 107,020 291,549 
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16.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 2,234,294 307,950 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (570,877) (16,073) 

รวม 1,663,417 291,877 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,682 14,682 
ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวียน 403,550 97,947 
   หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 1,259,867 193,930 

 1,663,417 291,877 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงินขอ้ 42.2 ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4) 2,016,630 360,753 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 139,548 29,992 
กำรเพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ีย 85,006 7,591 
ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่และกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ (48,956) 22,131 
ช ำระค่ำเช่ำระหวำ่งปี (492,248) (128,590) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (36,563) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,663,417 291,877 
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16.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 533,119 118,190 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 85,006 7,590 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 57,483 23,495 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 25,785 1,681 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 281,882 13,346 

กลุ่มบริษทัมีสัญญำท่ีส ำคญัซ่ึงมีกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรสรุปไดด้งัน้ี 

- สัญญำซ้ือไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยเ์พื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมี
ก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี โดยจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตำมปริมำณกระแสไฟฟ้ำท่ีใชจ้ริงและอตัรำตำมท่ี
ระบุในสญัญำ 

- สัญญำเก่ียวกบักำรขนส่งคอนกรีต ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีอำยเุฉล่ียประมำณ 5 ปี โดยจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนั
แปรตำมระยะทำงท่ีใหบ้ริกำรจริงและอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

- สัญญำเช่ำรถตกัลอ้ยำงพร้อมพนักงำนขบั ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี โดยจ่ำยช ำระ             
ค่ำเช่ำผนัแปรตำมชัว่โมงกำรท ำงำนจริงและอตัรำท่ีระบุในสญัญำ 

16.4 อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 857.4 
ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 167.1 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำ
เช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ 



  

 

49 

 

17. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช ้  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 26,894 562,491 1,164,663 7,343 1,761,391 

โอนเขำ้ - 41,978 (1,508) 336 40,806 

31 ธนัวำคม 2562 26,894 604,469 1,163,155 7,679 1,802,197 
โอนออก - (41,898) (3,571) (335) (45,804) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (80) (7) - (87) 

31 ธนัวำคม 2563 26,894 562,491 1,159,577 7,344 1,756,306 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2562 - 447,948 1,000,853 6,007 1,454,808 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 

โอนเขำ้ (ออก) - 18,335 (2,643) 336 16,028 

31 ธนัวำคม 2562 - 468,381 998,533 6,343 1,473,257 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,097 324 - 2,421 
โอนออก - (18,301) (1,687) (335) (20,323) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (35) (3) - (38) 

31 ธนัวำคม 2563 - 452,142 997,167 6,008 1,455,317 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2562 572 83,142 156,855 1,336 241,905 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหว่ำงปี (572) 21,766 1,888 - 23,082 

โอนออก - - (752) - (752) 

31 ธนัวำคม 2562 - 104,908 157,991 1,336 264,235 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหว่ำงปี 1,884 (23,908) (1,884) - (23,908) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (44) (4) - (48) 

31 ธนัวำคม 2563 1,884 80,956 156,103 1,336 240,279 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2562 26,894 31,180 6,631 - 64,705 

31 ธนัวำคม 2563 25,010 29,393 6,307 - 60,710 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ  

 อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้  

 ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน รวม 

รำคำทุน     

1 มกรำคม 2562 133,316 328,650 7,343 469,309 

31 ธนัวำคม 2562 133,316 328,650 7,343 469,309 

31 ธนัวำคม 2563 133,316 328,650 7,343 469,309 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2562 97,484 295,094 6,007 398,585 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2562 99,582 295,417 6,007 401,006 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2563 101,680 295,740 6,007 403,427 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ     
1 มกรำคม 2562 4,430 26,600 1,336 32,366 

ลดลงระหว่ำงปี (1,876) - - (1,876) 

31 ธนัวำคม 2562 2,554 26,600 1,336 30,490 

ลดลงระหว่ำงปี (310) - - (310) 

31 ธนัวำคม 2563 2,244 26,600 1,336 30,180 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

31 ธนัวำคม 2562 31,180 6,633 - 37,813 

31 ธนัวำคม 2563 29,392 6,310 - 35,702 

 ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯได้กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 0.3 ลำ้นบำท (2562: 1.9 ลำ้นบำท) 

 ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินแล้วเห็นว่ำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว
เพียงพอ และสินทรัพยด์งักล่ำวสำมำรถขำยไดใ้นอนำคตโดยมีรำคำไม่ต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่ำว 
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18. ค่ำควำมนิยม 

ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจโดยหลกัประกอบดว้ยส่วนของพลงัจำกกำรรวมกนั (Synergy) และ
กำรประหยดัจำกขนำดท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกกำรรวมกำรด ำเนินงำนของผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือเขำ้ดว้ยกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำควำมนิยมในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 14,584,518 
หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (990,558) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  13,593,960 
หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (118,473) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 13,475,487 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมธุรกิจและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวียดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม รวม 

ค่ำควำมนิยม 374,604 2,438,425 10,567,861 94,597 13,475,487 
ตรำผลิตภณัฑ ์ - 2,663,386 - - 2,663,386 
      

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวียดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม รวม 

ค่ำควำมนิยม 375,080 2,536,084 10,588,199 94,597 13,593,960 
ตรำผลิตภณัฑ ์ - 2,770,055 - - 2,770,055 

บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ย
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ซ่ึงประมำณกำรจำกกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร 
ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 4 - 8 ปี กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไดรั้บกำรจดั
ใหอ้ยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 31 ธนัวำคม 2563 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวียดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 12.0 13.0 11.5 9.0 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวียดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 12.0 13.0 11.5 10.1 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดและอตัรำคิดลดเป็น
อตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีท ำให้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดคื้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวียดนำม) จ ำกดั 

กำรลดลงของอตัรำกำรเติบโตระยะยำว 0.18 0.90 
กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำคิดลดก่อนภำษี 0.15 0.55 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่นอนไม่เกิด
กำรดอ้ยค่ำ 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ควำมสัมพนั
ธ์กบัลูกคำ้ 

ตรำ
ผลิตภณัฑ ์

สิทธิ                   
ในกำรใช ้

สินทรัพย ์         
ไม่มีตวัตน

อ่ืน 

สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน
ระหวำ่ง
พฒันำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2562 2,272,618 2,228,218 125,961 2,965,889 3,612,872 519,225 417,192 12,141,975 
ซ้ือเพิ่ม 11,195 35,682 - - - 159 1,258,620 1,305,656 
ตดัจ ำหน่ำย - (25,623) - - - - - (25,623) 
โอนเขำ้ (ออก) 1,326,896 206,797 - - - 18,716 (1,353,753) 198,656 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (43,079) (6,176) (195,834) (240,281) (17,878) (570) (503,818) 
31 ธนัวำคม 2562 3,610,709 2,401,995 119,785 2,770,055 3,372,591 520,222 321,489 13,116,846 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 มำใช ้(หมำยเหตุ 4) - - - - - (3,334) - (3,334) 

1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 3,610,709 2,401,995 119,785 2,770,055 3,372,591 516,888 321,489 13,113,512 
ซ้ือเพิ่ม 25,885 10,990 - - - - 17,209 54,084 
ตดัจ ำหน่ำย (1,954) (7,787) - - - (17,201) (19,313) (46,255) 
โอนเขำ้ (ออก) 26,149 81,668 - - 1,234 (23,863) (104,172) (18,984) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (12,745) (85) (106,666) (114,494) (4,525) (151) (238,666) 

31 ธนัวำคม 2563 3,660,789 2,474,121 119,700 2,663,389 3,259,331 471,299 215,062 12,863,691 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม         
1 มกรำคม 2562 466,743 661,032 36,242 - 366,436 302,567 - 1,833,020 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 93,980 240,702 14,252 - 106,353 27,028 - 482,315 
ตดัจ ำหน่ำย - (13,539) - - - - - (13,539) 
โอนเขำ้  - 320 - - - - - 320 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (15,292) (2,133) - (18,482) (10,616) - (46,523) 
31 ธนัวำคม 2562 560,723 873,223 48,361 - 454,307 318,979 - 2,255,593 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 มำใช ้(หมำยเหตุ 4) - - - - - (579) - (579) 

1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 560,723 873,223 48,361 - 454,307 318,400 - 2,255,014 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 105,875 301,741 14,240 - 109,531 13,209 - 544,596 
ตดัจ ำหน่ำย (1,954) (7,787) - - - (17,201) - (26,942) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,729 - - - (13,515) - (1,786) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (9,723) (41) - (26,098) 294 - (35,568) 

31 ธนัวำคม 2563 664,644 1,169,183 62,560 - 537,740 301,187 - 2,735,314 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2562 - - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 17,217 - - - - - 17,217 
31 ธนัวำคม 2562 - 17,217 - - - - - 17,217 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - (17,217) - - - - - (17,217) 

31 ธนัวำคม 2563 - - - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2562 3,049,986 1,511,555 71,424 2,770,055 2,918,284 201,243 321,489 10,844,036 

31 ธนัวำคม 2563 2,996,145 1,304,938 57,140 2,663,389 2,721,591 170,112 215,062 10,128,377 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รำยช่ือลูกคำ้ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย ์                   
ไม่มีตวัตน

ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2562 2,108,446 89,173 70,000 263,583 325,240 2,856,442 
ซ้ือเพิ่ม - 215 - - 1,213,867 1,214,082 

โอนเขำ้(ออก) 1,326,896 104,802 - 12,913 (1,333,677) 110,934 

31 ธนัวำคม 2562 3,435,342 194,190 70,000 276,496 205,430 4,181,458 
ซ้ือเพิ่ม 52,035 2,521 - - 319,625 374,181 
ตดัจ ำหน่ำย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 

โอนเขำ้(ออก) - 41,339 - (22,538) (29,569) (10,768) 

31 ธนัวำคม 2563 3,485,423 236,282 70,000 236,757 495,486 4,523,948 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2562 434,766 30,703 5,063 157,495 - 628,027 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 88,148 26,560 4,666 20,755 - 140,129 

31 ธนัวำคม 2562 522,914 57,263 9,729 178,250 - 768,156 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 99,371 33,940 4,666 8,807 - 146,784 
ตดัจ ำหน่ำย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 

โอนเขำ้(ออก) - 10,489 - (10,489) - - 

31 ธนัวำคม 2563 620,331 99,924 14,395 159,367 - 894,017 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2562 2,912,428 136,927 60,271 98,246 205,430 3,413,302 

31 ธนัวำคม 2563 2,865,092 136,358 55,605 77,390 495,486 3,629,931 

 ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
ไดแ้ก่ ตรำผลิตภณัฑ ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และเช่ือวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่ำวไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,587,516 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 12,293,281 3,100,000 
หกั:  ช ำระคืนระหว่ำงปี (11,486,634) (3,100,000) 
  ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (37,851) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,356,312 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชยจ์ ำนวน 
3,356 ลำ้นบำท (2562: 2,588 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 0.86 ถึง 13.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
4.53 ถึง 10.79 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหน่ึงของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 49,123  
ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมำณ 104.9 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 44,551 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือ
ประมำณ 96.8 ลำ้นบำท) ค ้ ำประกนัโดยบริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง โดยกำรท ำสัญญำขอวงเงิน 
สแตนดบ์ำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง สัญญำกำรขอวงเงินสแตนดบ์ำยเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่ำวได้ก ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน                   
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุน้ใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผกูพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ ำนวน 14,011 ล้ำนบำท และ 14,280 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของบริษัทฯ: 10,335 ล้ำนบำท และ 
10,053 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) นอกจำกน้ี ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำวงเงินกูย้ืมซ่ึงไม่สำมำรถ
ยกเลิกไดส้ำมฉบบักบัสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสถำบนักำรเงินอ่ืนอีกสองแห่งจ ำนวนวงเงินรวม 
6,750 ลำ้นบำทเป็นระยะเวลำ 3 ปี วงเงินกูย้ืมดังกล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง BIBOR หรือ 
THBFIX บวกส่วนเพิ่ม อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้ ืม
ดงักล่ำว 

สัญญำวงเงินกูย้ ืมดงักล่ำวไดก้ ำหนดเงื่อนไขบำงประเภทที่บริษทัฯตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ เป็นตน้ 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138,458 207,854 126,700 1,274,455 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,810,709 5,056,937 1,430,211 1,369,563 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,986 108,696 357,930 429,652 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 183,188 245,083 40,034 52,798 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 16,545 13,841 2,680 2,397 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 99,284 51,572 37,481 14,955 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,294,170 5,683,983 1,995,036 3,143,820 
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22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 7,578,365 7,976,330 6,989,500 6,979,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (339,184) (538,960) - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน - สุทธิ                  

จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,239,181 7,437,370 6,989,500 6,979,000 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สรุป        
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,976,330 6,979,000 
บวก:  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 3,171,950 3,000,000 

 ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรกูย้มืระหวำ่งปี 10,500 10,500 
หกั:  ช ำระคืนระหว่ำงปี (3,561,374) (3,000,000) 
 ผลต่ำงจำกแปลงคำ่งบกำรเงิน (19,041) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 7,578,365 6,989,500 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 7,000 
ลำ้นบำท เงินกูย้ ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ ่ม และมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนเม่ือส้ินปีท่ี 5 นบัจำกวนัท่ีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงิน
กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 7,000 ลำ้นบำทเม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 

สัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำวไดก้ ำหนดเง่ือนไขบำงประเภทท่ีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน 
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้ืมอีกฉบบัหน่ึงกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงใน
วงเงิน 3,000 ลำ้นบำท เงินกูย้ ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปีตลอดอำยุ
สัญญำ และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนภำยใน 3 ปีนบัจำกวนัที่เบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯ
ไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำทเม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯได้
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมดงักล่ำวทั้งจ ำนวนก่อนครบก ำหนดเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563 บริษทัย ่อยในต่ำงประเทศมีเงินกู ย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน อื ่น                
จ ำนวน 1,217 ลำ้นรูปีศรีลงักำ และ 303,650 ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 588.9 ลำ้นบำท (2562: 2,816 
ลำ้นรูปีศรีลงักำ และ 406,660 ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 997.3 ลำ้นบำท) ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 - 6.84 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.00 - 11.31 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี 2566 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอื่นที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 
57,778 ล้ำนดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 75 ลำ้นบำท (2562: 10.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 270,149            
ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 683 ลำ้นบำท) 

23. หุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 รำยละเอียดของบญัชีหุ้นกูใ้นงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรสรุปไดด้งัน้ี 

  รำคำต่อ  วนัครบก ำหนด               มูลค่ำยติุธรรมต่อหน่วย                                          มูลค่ำตำมบญัชี                                          

 จ ำนวนหน่วย หน่วย อำย ุ ไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2563 2562 2563 2562 

  (บำท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (บำท) (บำท) (พนับำท) (พนับำท) 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2556 2,000,000 1,000 7 14 มิถุนำยน 2563 4.30 - 1,013 - 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษำยน 2567 2.46 1,025 1,017 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษำยน 2569 2.70 1,029 1,029 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2560 1,000,000 1,000 3 9 พฤษภำคม 2563 2.49 - 1,004 - 1,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภำคม 2567 3.65 1,061 1,065 2,500,000 2,500,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภำคม 2570 4.08 1,101 1,120 5,000,000 5,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภำคม 2572 4.26 1,104 1,136 4,500,000 4,500,000 

รวม        16,000,000 19,000,000 
หกั: ตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย    (24,869) (29,104) 

รวมหุน้กู ้        15,975,131 18,970,896 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    - (2,999,417) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี      15,975,131 15,971,479 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 18,970,896 18,970,896 
บวก:  ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้ะหวำ่งปี 4,235 4,235 
หกั: ไถ่ถอนคืนระหว่ำงปี (3,000,000) (3,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 15,975,131 15,975,131 

 หุน้กูด้งักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุน้กูมี้ขอ้ก ำหนด
ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
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24. หนีสิ้นระยะยำวส ำหรับประทำนบัตรและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2562 2561 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 1,158,758 1,099,879 1,148,025 1,089,581 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (113,862) (27,769) (112,232) (27,769) 

หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,044,896 1,072,110 1,035,793 1,061,812 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,099,879 1,089,581 
บวก:  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 25,885 25,885 
 รับรู้ดอกเบ้ียจ่ำยระหวำ่งปี 39,042 38,607 
หกั:  จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (6,048) (6,048) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,158,758 1,148,025 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงกำรต่ออำยหุรือไดรั้บประทำนบตัรกบักรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมือง
แร่ เพื่อตอบแทนกำรออกประทำนบตัรโดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระผลตอบแทนเป็นรำยปี
จ ำนวน 7 - 11 งวด ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.5 - 4.2 ต่อปี และไดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์ในพื้นท่ี            
ท่ีไดรั้บประทำนบตัรในเขตป่ำสงวน ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำธรรมเนียมให้กบักรมป่ำไม้
เป็นรำยปีจ ำนวน 5 งวด 
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25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

25.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและกลุ่มบริษทั
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงศรี จ ำกดั นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำและบงักลำเทศ และ
พนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 12 
ของเงินเดือนเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำและพนกังำนยงัไดร่้วมกนัจดัตั้ง
กองทุนทรัสต ์ซ่ึงบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเขำ้กองทุนทรัสต ์

 ในระหวำ่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 183 ลำ้นบำท (2562: 182 ลำ้นบำท) 
และเฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 92 ลำ้นบำท (2562: 100 ลำ้นบำท)  

25.2 โครงกำรผลประโยชน ์

25.2.1 เงินทุนเล้ียงชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัส ำหรับพนกังำนของกลุ่มบริษทั) พนักงำนท่ีท ำงำนครบ 5 ปี มีสิทธิไดรั้บ
เงินทุนเล้ียงชีพเต็มจ ำนวน ส ำหรับพนกังำนท่ีท ำงำนไม่ครบ 5 ปี จะไม่ไดรั้บส่วนท่ีกลุ่มบริษทัสมทบ
ให้ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจะตอ้งจ่ำยสะสมและกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือน
เขำ้เงินกองทุนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมำชิก 

25.2.2 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหก้บัพนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 25.2.3   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนไดแ้ก่ เงินสงเครำะห์กำร
ลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำในกำรท ำงำนและรำงวลักำรปฏิบติังำนเม่ือท ำงำนครบตำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด  

 หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิด
ส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใช้อตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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กำรเปล่ียนแปลงของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 1,071,251 1,021,483 57,710 2,150,444 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 20,814 124,530 8,984 154,328 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 31,704 44,264 1,579 77,547 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 249,404 - 249,404 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 123 - 123 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 113,557 164,311 2,795 280,663 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - (365) - (365) 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 20,428 - - 20,428 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (19,519) (77,559) (11,298) (108,376) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (14,413) - (14,413) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,238,235 1,511,778 59,770 2,809,783 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์  

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,238,235 1,511,778 59,770 2,809,783 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 27,896 129,848 52,290 210,034 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 12,459 38,250 1,834 52,543 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (45,957) 35,256 (6,779) (17,480) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - (371) (371) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (3,812) (3,812) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (5,126) (5,126) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (11,836) (27,864) 8,396 (31,304) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (8,477) (270,208) (6,545) (285,230) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  340,330 2,503 3,463 346,296 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 15,424 - - 15,424 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (254,379) (339,220) (12,530) (606,129) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (5,177) - (5,177) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,313,695 1,075,166 90,590 2,479,451 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 883,649 582,928 43,962 1,510,539 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 16,379 53,706 5,978 76,063 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26,122 22,794 1,214 50,130 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 186,124 - 186,124 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 90,554 103,718 1,855 196,127 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 16,127 - - 16,127 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (17,595) (42,738) (7,654) (67,987) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,015,236 906,532 45,355 1,967,123 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,015,236 906,532 45,355 1,967,123 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 21,436 60,925 5,325 87,686 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,838 16,185 788 26,811 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (36,909) 19,792 (5,092) (22,209) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - (355) (355) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - 118 118 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (4,810) (4,810) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (8,103) (21,168) 5,723 (23,548) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (4,744) (198,013) (4,516) (207,273) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  258,907 16,954 1,482 277,343 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 11,995 - - 11,995 
รับโอนจำกบริษทัยอ่ย 20,130 6,141 247 26,518 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (236,483) (219,226) (5,526) (461,235) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 1,051,303 588,122 38,739 1,678,164 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 
ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั โดยกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์          
ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน 249.4 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 186.1 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทับนัทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
91 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 56 ลำ้นบำท) (2562: จ ำนวน 66 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จ ำนวน 45 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศประมำณ 10 ปี และของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศประมำณ 6 - 23 ปี            
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 10 ปี) (2562: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริษทัยอ่ย
ในต่ำงประเทศประมำณ 6 - 16 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี)) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.6, 2.0, 7.7 

 
1.9, 8.0, 10.0,  

10.4, 11.0 
1.6 

 
1.9 

 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน                     3.0 - 8.0 6.0 - 8.0 3.0 6.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (208.2) 236.8 (140.0) 158.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  133.8 (118.2) 76.5 (67.8) 

  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (259.5) 300.1 (184.0) 211.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  170.2 (148.7) 108.3 (95.1) 
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26. ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน  
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ส ำรองตน้ทุนใน
กำรร้ือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 122,040 5,846 127,886 
เพ่ิมข้ึนในระหว่ำงปี  20,401 - 20,401 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  12,801 110 12,911 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (3,978) - (3,978) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด 6,162 1,615 7,777 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,581) - (4,581) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 152,845 7,571 160,416 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                  
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้(หมำยเหตุ 4) - 114,585 114,585 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 152,845 122,156 275,001 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหว่ำงปี  71,865 (4,115) 67,750 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  19,477 2,829 22,306 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (5,600) (2,846) (8,446) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด (13,451) - (13,451) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (140) - (140) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 224,996 118,024 343,020 
 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ส ำรองตน้ทุนใน
กำรร้ือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 50,235 - 50,235 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,900 - 1,900 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (3,978) - (3,978) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด 6,162 - 6,162 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 54,319 - 54,319 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้(หมำยเหตุ 4) - 12,937 12,937 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 54,319 12,937 67,256 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหว่ำงปี  71,865 (3,757) 68,108 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  2,699 302 3,001 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (5,600) - (5,600) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด 2,540 - 2,540 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 125,823 9,482 135,305 
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 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองโดยค ำนวณจำกพื้นท่ีท่ีไดรั้บสัมปทำนเหมืองท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนคูณดว้ยอตัรำส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองซ่ึงค ำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของกลุ่มบริษทั โดย
อตัรำส ำรองน้ีค ำนวณจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองทั้งหมดตลอดอำยุของเหมือง 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน กลุ่มบริษทัจะทบทวนอัตรำส ำรองอย่ำง
สม ่ำเสมอและจะมีกำรปรับอตัรำส ำรองใหเ้หมำะสมกบัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีจะเกิดข้ึน 

 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรภำยหลงั  
จำกส้ินสุดสญัญำเช่ำท่ีดิน 

27. เงินอุดหนุนที่เกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บเงินสนับสนุนจ ำนวน 457.1 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 
129.1 ล้ำนบำท) จำกมูลนิธิศูนย์ส่ิงแวดล้อมโลก  (Global Environment Centre Foundation or “GEC”) 
ส ำหรับโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยกำรน ำควำมร้อนเหลือท้ิงกลบัมำใชใ้หม่ เพื่อลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษทัย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขภำยใตโ้ปรแกรม Joint 
Crediting Mechanism (JCM) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือของรำยไดร้อกำรรับรู้ส ำหรับเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
ดังกล่ำวจ ำนวน 106.2 ลำ้นบำท (2562: 114.8 ลำ้นบำท) แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนใน            
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

28. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
เป็นจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
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29. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขำยปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 34,063,727 37,795,765 19,392,804 22,272,415 

ขำยคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 6,377,344 8,149,653 - - 
บริกำรก ำจดัของเสียและท ำควำมสะอำด
ภำคอุตสำหกรรม 1,177,474 1,296,075 - - 

อ่ืน ๆ 381,495 351,406 165,565 158,987 

รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 42,000,040 47,592,899 19,558,369 22,431,402 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 41,415,158 47,071,574 19,558,369 22,431,402 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 584,882 521,325 - - 

รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 42,000,040 47,592,899 19,558,369 22,431,402 

30.  รำยได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรสุทธิจำกตรำสำรอนุพนัธ์ 3,193 15,556 - 514 
ก ำไรสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน 12,097 125,597 - 16,121 
อ่ืน ๆ 158,300 198,089 62,665 71,077 

รวมรำยไดอ่ื้น 173,590 339,242 62,665 87,712 

31.  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ขำดทุนสุทธิจำกตรำสำรอนุพนัธ์ - - 210 - 
ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - 28,939 - 
ขำดทุนสุทธิจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 104,337 317,216 32,087 143,543 
อ่ืน ๆ 15,650 72,189 - - 

รวมค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 119,987 389,405 61,236 143,543 
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32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,005,767 17,672,630 7,714,177 9,182,816 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ                           
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 246,323 (20,574) 170,997 (191,848) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตอ่ืน 13,628,953 8,261,470 2,744,788 3,288,950 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 4,455,485 5,668,066 2,153,791 2,829,549 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 3,891,483 4,912,956 1,588,079 2,120,401 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 34)  3,934,817 3,329,657 1,548,414 1,451,688 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 2,517,829 3,218,687 957,805 1,156,159 

รวมค่ำใชจ่้ำย 36,680,657 43,042,892 16,878,051 19,837,715 

33.  ต้นทุนทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 997,552 1,260,604 799,636 918,190 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 85,006 2,275 7,591 - 
ดอกเบ้ียจ่ำยของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้                   
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

 
115,816 

 
 

- 
 

115,816 

 
 

- 
อ่ืน ๆ 175,982 196,529 126,432 116,980 

รวมตน้ทุนทำงกำรเงิน 1,374,356 1,459,408 1,049,475 1,035,170 
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34. สรุปค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  

 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,530,315 324,366 2,854,681 2,649,186 195,735 2,844,921 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 299,513 233,606 533,119 - - - 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น          

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 466,741 77,855 544,596 412,230 70,085 482,315 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,296,569 638,248 3,934,817 3,061,416 268,241 3,329,657 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  

 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 10,711 10,711 - 10,725 10,725 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,028,326 241,983 1,270,309 1,193,176 105,237 1,298,413 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 41,909 76,280 118,189 - - - 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น                      

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 127,461 19,323 146,784 123,555 16,574 140,129 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,197,696 350,718 1,548,414 1,316,731 134,957 1,451,688 
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35. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 801,704 787,217 277,691 437,973 
ภำษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ
จำกภาษีน ำเขำ้วตัถุดิบระหวำ่งปี 25,279 41,708 - - 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
   นิติบุคคลของปีก่อน (8,526) (21,901) (4,169) (3,092) 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหว่ำงปี 58,008 2,509 55,029 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (117,893) (112,028) 32,667 (90,983) 

ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี                    
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี (2,927) - - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 755,645 697,505 361,218 343,898 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลก ำไร        
จำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 4,426 - 4,426 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (3,337) (54,149) (9,304) (39,226) 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,780,951 4,024,717 4,568,585 3,442,491 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

10%, 15%, 20%, 
22%, 28%, 32.5% 

10%, 15%, 20%, 
25%, 28%, 35% 

20% 20% 
 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัรำภำษี 715,635 684,046 913,717 688,498 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

ของปีก่อน (8,526) (21,901) (4,169) (3,092) 
ภำษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศจำก

ภาษีน ำเขำ้วตัถุดิบระหวำ่งปี 25,279 41,708 - - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 58,008 2,509 55,029 - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษ ี (2,927) - - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
 กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 43) (30,706) (84,004) - - 
 ก ำไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีภำยใตสิ้ทธิประโยชน์

ทำงภำษีในฐำนะบริษทักำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ (ITC) 

 
 

- 

 
 

(14,453) 

 
 

- 

 
 

- 
 กำรใชป้ระโยชนจ์ำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 32,634 - - - 
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 106,304 139,390 3,062 4,173 
 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี - - (558,806) (340,660) 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (111,173) (94,130) (4,980) (5,021) 
 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
    สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 16,888 45,454 - - 
 กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ของปีก่อน 
 

(31,628) 
 

(29,529) 
 

(31,628) 
 

- 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัได ้     
 ทำงภำษี (11,454) (502) (11,006) - 
 อื่น ๆ (2,689) (4,237) - - 
รวม (31,824) (42,011) (603,358) (341,508) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      - 33,154 - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 755,645 697,505 361,219 343,898 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 15.8% 17.3% 7.9% 10.0% 

 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ ำกดั ไดรั้บอนุมติัจำกกรมสรรพำกรใหเ้ป็น
บริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (ITC) ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีโดยไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับรำยได้จำกกำรจัดซ้ือและขำยสินค้ำในต่ำงประเทศภำยใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตำมท่ี
กรมสรรพำกรก ำหนดเป็นระยะเวลำ 15 รอบบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2574
อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี  1 พฤศจิกำยน 2562 พระรำชกฤษฎีกำ ฉบบัท่ี 687 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซ่ึงไดมี้กำรยกเลิกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับรำยไดด้ังกล่ำวของบริษทักำรคำ้ระหว่ำงประเทศ (ITC)             
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2562  



  

 

72 

 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำร                 
ตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี                 

1 มกรำคม 2562 

รับรู้ใน     
งบก ำไร
ขำดทุน 

รับรู้ใน    
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่ำงจำก  
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน 

ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 384,027 76,733 54,149 (3,165) 511,744 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช ้                         

ในกำรด ำเนินงำน 163,806 27,424 - 448 191,678 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 178,050 5,239 - (3,034) 180,255 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 177,881 (49,552) - (6,024) 122,305 

อ่ืน ๆ 127,039 69,497 - 2,890 199,426 

รวม 1,030,803 129,341 54,149 (8,885) 1,205,408 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,184,600 712 - (79,300) 1,106,012 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,633,719 (28,558) - (108,268) 1,496,893 

อ่ืน ๆ - 45,159 - - 45,159 

รวม 2,818,319 17,313 - (187,568) 2,648,064 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ (1,787,516) 112,028 54,149 178,683 (1,442,656) 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 881,603    1,064,125 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,669,119)    (2,506,781) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ (1,787,516)    (1,442,656) 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี                 

1 มกรำคม 2563 

ปรับปรุง    
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนใหม่
มำถือปฏิบติั 

 
ณ วนัท่ี                 

1 มกรำคม 2563 -       
หลงักำรปรับปรุง 

รับรู้ใน    
งบก ำไร
ขำดทุน 

รับรู้ใน    
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่ำงจำก  
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน 

ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้               
รอกำรตัดบัญชี  

  
    

ส ำรองผลประโยชน์            
ระยะยำวของพนกังำน 511,744  - 511,744   (67,850) 3,337   (1,773) 445,458  

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น 
กำรด ำเนินงำน 191,678  - 191,678  48,813  -  (933) 239,558  

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 42,078  42,078  6,736   (4,426)                      -    44,388  
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 180,255  - 180,255   (26,760) - 361  153,856  
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 122,305  - 122,305   (67,088) -  (1,232) 53,985  
สัญญำเช่ำ -  - - 14,452  -  (106) 14,346  
อ่ืน ๆ 199,426  - 199,426  27,244  - 6,049  232,719  

รวม 1,205,408  42,078  1,247,486   (64,453)  (1,089) 2,366  1,184,310  
หนีสิ้นภำษีเงินได้                          
รอกำรตัดบัญชี        

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,106,012  - 1,106,012   (67,831) -  (14,491) 1,023,690  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,496,893  - 1,496,893   (90,850) -  (51,571) 1,354,472  
สัญญำเช่ำ - - - 7,265  -  (356) 6,909  
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - 6,649  6,649  6,736                       -    - 13,385  
อ่ืน ๆ 45,159  -  45,159   (40,593) -  (5) 4,561  

รวม 2,648,064  6,649  2,654,713   (185,273)                      -     (66,423) 2,403,017  
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ  (1,442,656) 35,429   (1,407,227) 120,820   (1,089) 68,789  (1,218,707) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                   
รอกำรตดับญัชี 1,064,125 

 
1,099,554    1,101,251  

หน้ีสินภำษีเงินได ้                
รอกำรตดับญัชี (2,506,781) 

 
(2,506,781)     (2,319,958) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น)ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (1,442,656) 

 
(1,407,227)     (1,218,707) 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี                 
1 มกรำคม 2562 

รับรู้ใน     
งบก ำไร
ขำดทุน 

รับรู้ใน      
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 269,047 48,868 39,226 357,141 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 68,280 17,313 - 85,593 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 102,555 9,813 - 112,368 

อ่ืน ๆ 40,863 14,989 - 55,852 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 480,745 90,983 39,226 610,954 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี                 
1 มกรำคม 2563 

ปรับปรุง    
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนใหม่
มำถือปฏิบติั 

 
ณ วนัท่ี                 

1 มกรำคม 2563 - 
หลงักำรปรับปรุง 

รับรู้ใน     
งบก ำไร
ขำดทุน 

รับรู้ใน      
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 357,141 - 357,141 (67,460) 9,304 298,985 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 85,593 - 85,593 25,112 - 110,705 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 112,368 - 112,368 (14,793) - 97,575 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 42,078 42,078 6,736 (4,426) 44,388 
สัญญำเช่ำ - - - 1,790 - 1,790 

อ่ืน ๆ 55,852 - 55,852 22,684 - 78,536 

รวม 610,954 42,078 653,032 (25,931) 4,878 631,979 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - 6,649 6,649 6,736 - 13,385 

รวม - 6,649 6,649 6,736 - 13,385 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 610,954 35,429 646,383 (32,667) 4,878 618,594 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ ำนวน 249,200 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 364 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน 897 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 405,381 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 451 ลำ้นบำท 
และ 47.1 ลำ้นตำกำ รวมเป็นเงิน 1,344 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำร           
ตดับญัชี  
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รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
31 ธนัวำคม 2563 - 492 
31 ธนัวำคม 2564 266 269 
31 ธนัวำคม 2565 222 219 
31 ธนัวำคม 2566 187 199 
31 ธนัวำคม 2567 146 148 

31 ธนัวำคม 2568 76 17 

 897 1,344 

36. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

37. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2561 เพิ่มเติมในอตัรำหุน้ละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวในวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรำ
หุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเม่ือวนัท่ี               
27 สิงหำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2562 เพิ่มเติมในอตัรำหุน้ละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวในวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 
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38. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนซีเมนต ์เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

2. ส่วนงำนคอนกรีตและหินทรำย เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ หินและทรำย 

3. ส่วนงำนกำรคำ้ เป็นส่วนงำนท่ีน ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนต ์และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ส่วนงำนผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้ำง เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปู์นซีเมนตส์ ำเร็จรูป 
(มอร์ตำร์) ผลิตภณัฑก์ำวซีเมนต ์วสัดุตกแต่งแทนไมจ้ำกไฟเบอร์ซีเมนต ์และผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวล
เบำดว้ยเทคโนโลยกีำรผลิตระบบออโตเคลฟ (Auto Clave) 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้  

 ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ       
หินทรำย กำรคำ้ 

ผลิตภณัฑ ์                 
วสัดุก่อสร้ำง อ่ืน ๆ  รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรให้ลูกคำ้ภำยนอก 26,610 28,722 6,632 8,477 5,167 6,428 2,391 2,630 1,200 1,336 42,000 47,593 - - 42,000 47,593 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 5,880 7,521 347 401 3,162 6,646 17 26 1,032 1,364 10,438 15,958 (10,438) (15,958) - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย 70 49 5 7 - 1 - 1 1 1 76 59 - - 76 59 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1,319 1,401 27 19 3 17 15 19 10 3 1,374 1,459 - - 1,374 1,459 

ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 2,812 2,564 509 289 4 1 259 255 413 254 3,997 3,363 (62) (34) 3,935 3,329 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ี
บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 586 536 - - - - - - - - 586 536 - - 586 536 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ 686 465 31 46 59 80 (13) 22 28 53 791 666 (35) 32 756 698 
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสดท่ีมีนยัส ำคญัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำย                 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินเพิ่มข้ึน  84 281 7 21 - - 5 2 8 13 104 317 - - 104 317 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของกำรรับรู้กำรวดัมูลค่ำใหม่ใหเ้ป็น
มูลค่ำยติุธรรมหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยของสินทรัพย ์                    
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 6 - - 8 - - - - - - 6 8 - - 6 8 

                 
ก ำไรของส่วนงำน 10,781 11,244 1,341 1,739 1,421 1,651 697 747 423 573 14,663 15,954 (644) (824) 14,019 15,130 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 2562 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 22,768 25,139 
ประเทศเวียดนำม 6,203 7,465 
ประเทศศรีลงักำ 5,702 5,464 
ประเทศบงักลำเทศ 1,330 2,187 
ประเทศจีน 1,306 1,180 
ประเทศออสเตรเลีย 1,727 1,138 
ประเทศกมัพชูำ 765 1,799 
ประเทศอ่ืน ๆ 2,199 3,221 
รวม 42,000 47,593 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี)   

ประเทศไทย 28,576 29,419 
ประเทศเวียดนำม 18,469 18,602 
ประเทศศรีลงักำ 11,134 11,726 
ประเทศอินโดนีเซีย 932 1,013 
ประเทศบงักลำเทศ 891 958 
รวม 60,002 61,718 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

39. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

39.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

39.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั 
คงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 875 ลำ้นบำท 744 ลำ้นรูปีศรีลงักำ 47 ล้ำนตำกำ และ 18,292 ล้ำนดอง
เวียดนำม (2562: 585 ลำ้นบำท 805 ลำ้นรูปีศรีลังกำ 47 ลำ้นตำกำ และ 17,884 ลำ้นดองเวียดนำม)             
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 69 ลำ้นบำท (2562: 63 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับกำรค ้ ำประกนักำรใช้
ไฟฟ้ำ กำรไดรั้บสัมปทำนเหมืองแร่และกำรค ้ำประกนัอ่ืน ๆ ตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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39.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้คงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 5.9 ลำ้นบำท 19,990 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 0.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2562: 5.9 ลำ้นบำท 9,500 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.2 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้  

39.2 คดฟ้ีองร้องของบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ 

39.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงมีขอ้พิพำทท่ียืน่ต่ออนุญำโตตุลำกำรลงวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2560 
เก่ียวกับภำระในกำรจ่ำยค่ำชดเชยยอ้นหลังจ ำนวน 10,000 รูปีศรีลังกำให้แก่พนักงำนของบริษัท           
แห่งหน่ึง โดยกำรพิจำรณำข้อพิพำทดังกล่ำวยงัอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนของอนุญำโตตุลำกำร 
อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประเมินผลกระทบของขอ้พิพำทดงักล่ำว
ได้ในขณะน้ีแต่เช่ือว่ำควำมเป็นไปได้ท่ีกรณีพิพำทดังกล่ำวจะส่งผลเสียอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ           
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชี 

39.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงถูกกล่ำวหำจำกกรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำในกรณีกำร
ค ำนวณอำกรและภำษีโดยมิได้รวมค ำนวณกำรจ่ำยเงินต่ำง ๆ เช่น ค่ำเสียเวลำของเรือ ค่ำชดเชยค่ำ           
ควำมร้อนและควำมช้ืน ค่ำเบ้ียประกนัควำมเส่ียงจำกกำรเกิดสงครำม ค่ำบรรทุกขนยำ้ย และค่ำบรรทุก
สินคำ้บนเรือ โดยเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 กรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำมีค ำสั่งให้บริษทัยอ่ย
จ่ำยอำกรและภำษีเป็นจ ำนวนรวมทั้ งส้ิน 545 ล้ำนรูปีศรีลังกำ (หรือประมำณ 87 ล้ำนบำท)     
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำสั่งดงักล่ำวเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำขอ้กล่ำวหำปรำศจำก
หลกักำรและพื้นฐำนในกำรประเมิน และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบั
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่ำวจะส่งผลเสียอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

นอกจำกน้ี กรมศุลกำกรของประเทศศรีลังกำได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงใน
ประเทศศรีลงักำ โดยกล่ำวหำวำ่บริษทัยอ่ยดงักล่ำวหลีกเล่ียงกำรช ำระอำกรและภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
น ำเขำ้ปูนซีเมนตแ์ละสินคำ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม ขณะน้ีทำงกรมศุลกำกรยงัไม่มีกำรแจง้ยอด
ประเมินภำษีดงักล่ำวแก่บริษทัยอ่ย จึงท ำให้ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบของขอ้กล่ำวหำดงักล่ำวได้
ในขณะน้ี อยำ่งไรกต็ำม ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเช่ือวำ่บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกร
และกำรแสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ตำม Schedule E แห่งพิธีกำรศุลกำกรของประเทศศรีลงักำแลว้ และเม่ือ
พิจำรณำจำกข้อมูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของ              
บริษัทย่อยดังกล่ำว แล้วเห็นว่ำควำมเป็นไปได้ท่ีคดีดังกล่ำวจะส่งผลเสียอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ             
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำว
ไวใ้นบญัชี 
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39.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงมีขอ้โตแ้ยง้ดำ้นกำรประเมินภำษีอำกรส ำหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 119.4 ลำ้นรูปีศรีลงักำ (หรือประมำณ 19 ลำ้นบำท) ในส่วนของค่ำใชจ่้ำยทำง
ภำษีส ำหรับรำยจ่ำยดอกเบ้ียและค่ำสิทธ์ิท่ีจ่ำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำตดัสินของ
กรมสรรพำกรของประเทศศรีลงักำ และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบั
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่ำวจะส่งผลเสียอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

นอกจำกน้ี บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำมีกรณีพิพำททัว่ไปและกรณีพิพำทดำ้นภำษีอำกรอ่ืน ๆ และ
เม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบัควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ี
ปรึกษำดำ้นภำษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพำทดงักล่ำวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
จำกกรณีเหล่ำน้ีไวใ้นบญัชี 

39.2.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศบังกลำเทศมีข้อโต้แยง้และคดีควำมด้ำนภำษีอำกรท่ีเก่ียวกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรวมเป็นเงินท่ีถูกเรียกร้องหรือประเมิน
ทั้ งส้ิน 206 ล้ำนตำกำ (หรือประมำณ  74 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยไดส้อบทำนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนรวมถึงพิจำรณำถึงผลของกำรชนะกำร
ประเมินขอ้โตแ้ยง้และคดีควำมดำ้นภำษีอำกรในอดีตและไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับ
กรณีดงักล่ำวไวแ้ลว้จ ำนวน 33 ลำ้นตำกำ (หรือประมำณ 12 ลำ้นบำท)   

39.2.5 ในเดือนธนัวำคม 2563 กรมสรรพำกรของประเทศกมัพชูำไดมี้กำรประเมินกำรยืน่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยของ
กำรร่วมค้ำส ำหรับปี 2561 - 2563 ต ่ ำไป โดยผู ้บริหำรของกำรร่วมค้ำดังกล่ำวได้มีกำรประมำณ            
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีคำดวำ่จะจ่ำยส ำหรับกำรประเมินภำษีดงักล่ำวจ ำนวน 0.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
(หรือประมำณ 23.9 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำรประเมินภำษีดงักล่ำวไวแ้ลว้เตม็จ ำนวน  

39.3 คดฟ้ีองร้องของบริษัทฯ 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ มีขอ้พิพำทกบัอดีตพนักงำนของบริษทัฯเก่ียวกับภำระในกำรจ่ำยค่ำชดเชยในส่วนท่ี
นอกเหนือจำกนโยบำยของบริษทัฯและนอกเหนือจำกกฎหมำยแรงงำนจ ำนวน 34.9 ลำ้นบำท โดยกำรพิจำรณำ  
ขอ้พิพำทดงักล่ำวยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลแรงงำน อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดส้อบทำนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนและไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบำยของบริษทัฯส ำหรับกรณีดงักล่ำวไวแ้ลว้จ ำนวน 8 ลำ้นบำท 
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40. ภำระผูกพนั 

40.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีส ำคญัดงัน้ี  

40.1.1 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 305 ล้ำนบำท                          
(งบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร: 127 ล้ำนบำท) (2562: 335 ล้ำนบำท  (งบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร:                 
142 ลำ้นบำท)) 

40.1.2 กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี            
31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำและค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงิน 313 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 281 ลำ้นบำท) 

40.1.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนด 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี            
31 มกรำคม 2568 ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ี
ระบุในสัญญำ 

40.1.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีน ำมำใช้ภำยในกลุ่ม
บริษทั อำทิ ระบบบญัชี ระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง รวมถึงสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำรุงรักษำ
ระบบดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่ำวผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอตัรำท่ีระบุใน
สัญญำ 

40.1.5   บริษทัฯไดท้ ำสัญญำกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรให้บริกำรเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสญัญำ 

40.1.6 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำรับบริกำรระยะยำวท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำพนักงำนชั่วครำว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำท่ีระบุในสญัญำ 

40.1.7 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือวตัถุดิบและเช้ือเพลิง กำรจำ้งงำนขนส่งและกำรขำยสินคำ้ 
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

40.1.8 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
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40.1.9 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนด 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนำคม 2545 ถึงวนัท่ี 5 มีนำคม 2555 และสำมำรถ
ต่ออำยโุดยอตัโนมติัครำวละ 1 ปี ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำม
เกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสญัญำ  

40.1.10 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่ำวผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสญัญำ 

40.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนพฒันำไฟฟ้ำตำมท่ีก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน โดยเงินสมทบดงักล่ำวค ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ ำหน่ำย
และอตัรำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย 

40.1.14 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำเก่ียวกบักำรจำ้งผลิตทรำยส ำหรับใชใ้นกระบวนกำรผลิตคอนกรีต 
ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 5 - 8 ปี โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวมีภำระผูกพันท่ีจะจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมปริมำณท่ีผลิตจริงและอตัรำท่ีระบุในสญัญำ 

40.2 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ไดท้ ำสญัญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 49.7     
ลำ้นบำท 

40.3 กำรร่วมคำ้ไดท้ ำสัญญำเช่ำเคร่ืองจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำส ำหรับ
กระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 25 ปี โดยกำรจ่ำยค่ำเช่ำผนัแปรจะ
ค ำนวณจำกปริมำณกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตและใชจ้ริง 

40.4 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.5 
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 22.0 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 65.7 ลำ้นบำท (2562: 2.6 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 61.5 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 139.2 ลำ้นบำท) 
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41. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม       
ตรำสำรอนุพนัธ์       

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 4.1 - - 0.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย - - 59.6 - - 

      
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์      
   สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 221.9 - - 221.9 

      
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,930.0 - - 1,930.0 - 
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 1,302.6 - - 1,701.8 

      
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม       
หุน้กู ้ - 17,234.7 - - 17,234.7 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม       
ตรำสำรอนุพนัธ์       

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.9 - - 0.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย - - 65.1 - - 

      
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,973.5 - - 1,973.5 - 
อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน - 1,279.8 - - 1,658.5 

      
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม       
ตรำสำรอนุพนัธ์      
   สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 210.4 - - 210.4 
หุน้กู ้ - 20,498.7 - - 20,498.7 
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42. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

42.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง     
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 4,129 895 261 471 

รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 4,129 895 261 471 

     
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง     
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 41 - - - 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดใหเ้ป็น                      
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง  

 
   

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 221,941 - 221,941 - 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 221,982 - 221,941 - 

ตรำสำรอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน 
โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของ
รำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุญัญำโดยทัว่ไปไม่เกิน 12 เดือน 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงมีจ ำนวนเงินตำมสัญญำ 7,000        
ลำ้นบำท (2562: 7,000 ลำ้นบำท) โดยบริษทัฯไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำผนัแปรเท่ำกบั THBFIX 6 months บวก
ส่วนเพิ่มของจ ำนวนเงินตำมสัญญำและจ่ำยดอกเบ้ียคงท่ีในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งน้ี สัญญำดงักล่ำวท ำข้ึน
เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ียลอยตัว โดยสัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวครบก ำหนดภำยในเดือนมกรำคม 2565 



  

 

85 

 

 รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีถือว่ำมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 
เน่ืองจำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกนักบัเง่ือนไขของเงินกูย้มืท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
(อนัไดแ้ก่ จ ำนวนเงินตน้ วนัครบก ำหนด วนัท่ีจ่ำยช ำระ และวนัท่ีมีกำรปรับอตัรำดอกเบ้ีย) บริษทัฯได้
ก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงไวท่ี้ 1:1 เน่ืองจำกควำมเส่ียงอำ้งอิงของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ียเหมือนกับองค์ประกอบของควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกัน นอกจำกน้ี ในกำรทดสอบควำมมี
ประสิทธิผลในกำรป้องกันควำมเส่ียง บริษัทฯได้ใช้วิ ธีอนุพันธ์เสมือนพร้อมกับเปรียบเทียบกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนั 

 ควำมไม่มีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง สำมำรถเกิดไดจ้ำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

• อตัรำดอกเบ้ียท่ีใชใ้นกำรคิดลดรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง
มีควำมแตกต่ำงกนั  

• ช่วงเวลำในกำรเกิดกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั
ควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงกนั  

• ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำส่งผลให้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงกนั 

 ผลกระทบของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำรเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงใชว้ดัควำม                 

ไม่มีประสิทธิผลใน 
กำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 
ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนท่ียงัคงป้องกนั
ควำมเส่ียงต่อไป 

ส่วนท่ีไดย้ติุกำรป้องกนั             
ควำมเส่ียงแลว้ 

ดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มืระยะยำว 93,686 155,015 - 

 ผลกระทบของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ
ผลกระทบของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดต่องบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

  บรรทดัท่ี 

กำรเปล่ียนแปลง     
ในมูลค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงใชว้ดัควำมไม่มี 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล ส่วนท่ีไม่มี 

ส ำรอง 
ส ำหรับกำรป้องกนั

ควำมเส่ียงใน 
บรรทดัท่ี 
แสดง 

 
จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

แสดงรำยกำร
ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

ประสิทธิผลใน
กำรป้องกนั 
ควำมเส่ียง 

ท่ีรับรู้ใน                 
ส่วนของ               
ผูถื้อหุน้ 

ประสิทธิผล          
ท่ีรับรู้ใน              

งบก ำไรขำดทุน 

กระแสเงินสด 
ท่ีโอนไปยงั 

งบก ำไรขำดทุน 

รำยกำร           
งบก ำไร
ขำดทุน 

สัญญำแลกเปล่ียน
อตัรำดอกเบ้ีย - 
ส ำหรับป้องกนั
ควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย 7,000,000 221,941 

หน้ีสิน              
ตรำสำรอนุพนัธ์          
ไม่หมุนเวียน 93,686 155,015 

 
 
 

 - (115,816) 
ตน้ทุน             

ทำงกำรเงิน 
รวม 7,000,000 221,941  93,686 155,015 - (115,816)  

ผลกระทบของการป้องกนัความเส่ียงต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 กำรเปล่ียนแปลงของแต่ละองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับกำรป้องกันควำมเส่ียงในส่วนของผูถื้อหุ้นใน              
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร และกำรวิเครำะห์ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

  

ส ำรองส ำหรับกำร 
ป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)   (141,716) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือ                                           

ท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียง (93,686) 
จ ำนวนท่ีโอนไปยงังบก ำไรขำดทุน 115,816 
ผลกระทบทำงภำษี (4,426) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   (124,012) 

 ผลกระทบของกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ 

 กลุ่มบริษทัท่ีมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท่ีก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืมแบบไม่มีหลกัประกัน
ระหวำ่งธนำคำร (InterBank Offered Rates - IBORs) ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีกำรแทนท่ีหรือปฏิรูป 
กลุ่มบริษทัคำดว่ำกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงน้ีจะส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรใชก้ำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทั จึงไดน้ ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 มำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัควำมสัมพนัธ์ของ
กำรป้องกนัควำมเส่ียงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง  
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 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด สัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดดโดยอำ้งอิงกบั THBFIX           
โดยค ำนวณจำก LIBOR   

 ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอำจท ำใหเ้กิด
ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจำกกำรคำดกำรณ์ของผูร่้วมตลำดเม่ือมีกำรเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท่ีใชอ้ยู่
ไปเป็นอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอ่ืน กำรเปล่ียนแปลงน้ีอำจจะเกิดข้ึนในช่วงเวลำท่ีต่ำงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกันควำมเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียง ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมไม่มีประสิทธิผลในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงข้ึน กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรติดตำมและจดักำรกำรเปล่ียนไปใชอ้ตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง
ท่ีใชอ้ยูไ่ปเป็นอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอ่ืนว่ำจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขสัญญำอนัเน่ืองมำจำกเร่ืองน้ีหรือไม่ ตลอดจน
หลกักำรจดักำรในกำรด ำเนินกำรกบัคู่สญัญำในเร่ืองดงักล่ำว 

42.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินในดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ซ่ึง
ประกอบดว้ยควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัมุ่งเนน้กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนจำกตลำด
กำรเงินท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดโ้ดยให้มีผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินนอ้ยท่ีสุด กลุ่ม
บริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ประเภทต่ำง ๆ ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตคือควำมเส่ียงในกำรสูญเสียทำงกำรเงินหำกลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
พนัธะสัญญำต่ำง ๆ อนัเน่ืองมำจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยควำมเส่ียงดงักล่ำวประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกบัธนำคำร และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน โดยควำมเส่ียงสูงสุดจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
มีมูลค่ำจ ำกดัเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งน้ีไม่รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ทำง
กำรเงิน โดยกลุ่มบริษทัเปิดเผยควำมเส่ียงจ ำนวนเงินสูงสุดจำกรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรอนุพนัธ์ภำยใตห้วั
ขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ือเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 
และไม่คำดว่ำจะมีผลขำดทุนทำงกำรเงินอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ โดยกลุ่มบริษทั         
ไดติ้ดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินกำรขอหนงัสือรับรองดำ้นเครดิต (Letters of 
credit) หรือกำรท ำประกนัสินเช่ือต่ำง ๆ จำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง  
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 กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอัตรำกำรตั้ งส ำรองของผลขำดทุน           
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้โดย
พิจำรรำจำกลษัณะของธุรกิจลูกคำ้รวมถึงกำรมีหนงัสือรับรองดำ้นเครดิต (Letters of credit) และกำรท ำประกนั
สินเช่ือต่ำง ๆ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะ
เป็นถ่วงน ้ ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมระยะเวลำและขอ้มูลสนับสนุนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำน 
โดยเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจใน
อนำคต ทั้งน้ี หนงัสือรับรองดำ้นเครดิต (Letters of credit) และกำรท ำประกนัสินเช่ือต่ำง ๆ ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของลูกหน้ีกำรคำ้และน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 ฝ่ำยบริหำรเงินของกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินตำมนโยบำยบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั โดยลงทุนเฉพำะเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรคู่สญัญำท่ีไดรั้บกำร
อนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยูใ่นวงเงินกำรลงทุนท่ีก ำหนดใหก้บัคู่สัญญำแต่ละรำย โดยธนำคำรท่ีเป็นคู่สญัญำตอ้ง
ไดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตในระดบัสำกล
หรือหน่ึงในสองของธนำคำรชั้นน ำของประเทศ โดยวงเงินในกำรลงทุนจะถูกสอบทำนและปรับปรุงตลอดปี  
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัในกำรลงทุนและลดควำมส่ียงจำกกำร
ขำดทุนทำงกำรเงินอนัอำจเกิดข้ึนจำกกำรผิดนดัช ำระของคู่สญัญำ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ในปริมำณจ ำกดัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ดำ้นเครดิตในระดบัสำกล 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนำคตจะมีควำมผนัผวน
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรด ำเนินงำนโดยปกติของกลุ่มบริษทั  

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนภำยใตห้ลกักำรบริหำรโดยกำรรักษำระดบัควำมสมดุล
ระหว่ำงรำยจ่ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเก่ียวกบักำรน ำเขำ้วตัถุดิบ ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรและวสัดุส้ินเปลือง 
กับรำยได้จำกกำรส่งออกท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกัน ในกรณีท่ีมียอดสุทธิของรำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวโดยกำรท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ตำมระยะเวลำของรำยกำรจ่ำยและรับเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะ
สั้นและระยะยำวของกลุ่มบริษทัโดยหลกัแลว้อยูใ่นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
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 กลุ่มบริษทัจะด ำเนินกำรตกลงเง่ือนไขของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข
ของควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรป้องกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงสุทธิของยอดขำยและยอดซ้ือ
ท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ โดยสถำนะกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ีรำยงำน 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน
อยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 
ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดก้ ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำม
เส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศสกลุเงินอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สกลุเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียน 

ก ำไรก่อนภำษี
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

กำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียน 

ก ำไรก่อนภำษี 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ +5 911 +5 22,624 
 -5 (911) -5 (22,624) 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัจำกเงินฝำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย และหน้ีสินทำง 
กำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ซ่ึงควำมผนัผวนจำกอตัรำดอกเบ้ียอำจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบกำรทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจดัหำเงินกูย้มืท่ีมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและ
อตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำผนัแปรในสดัส่วนท่ีเหมำะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรรักษำสมดุลระหวำ่ง
แหล่งท่ีมำกบักำรใชเ้งินทุนโดยหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญั
สำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
สำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,075 - - 1,851 1,750 7,676 0.01 - 7.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17 - - - - 17 1.50 
 4,092 - - 1,851 1,750 7,693  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 - - - - 120 1.49 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 3,356 - - - - 3,356 0.86 - 13.50 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 404 813 446 - - 1,663 2.16 - 11.30 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - - - 7,578 - 7,578 0.92 - 6.84 
หุน้กู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 78 366 603 - 112 1,159 3.39 - 4.15 
 3,958 5,674 12,529 7,578 112 29,851  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,660 - - 561 600 4,821 0.01 - 7.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17 - - - - 17 1.50 
 3,677 - - 561 600 4,838  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - - - 100 1.95 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 2,588 - - - - 2,588 4.53 - 10.79 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 12 13 24 - - 49 2.11 - 7.45 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - - - 7,976 - 7,976 1.97 - 11.31 
หุน้กู ้ 2,999 4,493 11,479 - - 18,971 2.46 - 4.30 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 6 460 550 - 84 1,100 3.39 - 4.15 
 5,705 4,966 12,053 7,976 84 30,784  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไมมี่อตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,027 - - 1,025 878 2,930 0.01 - 0.60 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 2,700 - - - - 2,700 1.37 - 1.49 

 3,727 - - 1,025 878 5,630  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 98 167 27 - - 292 2.32 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - - - 6,990 - 6,990 0.92 
หุน้กู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 78 355 603 - 112 1,148 3.39 

 176 5,017 12,110 6,990 112 24,405  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,270 - - 90 90 1,450 0.01 - 1.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,225 - - - - 3,225 2.18 - 2.36 

 4,495 - - 90 90 4,675  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - - - 6,979 - 6,979 1.97 
หุน้กู ้ 2,999 4,493 11,479 - - 18,971 2.46 - 4.30 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 6 453 547 - 84 1,090 3.39 

 3,005 4,946 12,026 6,979 84 27,040  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สมเหตุสมผลของอัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอัตรำตลำด ณ วนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน/ 
ลดลง 

ก ำไรก่อนภำษี 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

ก ำไรก่อนภำษี 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

(ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
เงินกูย้มืสกลุเงินบำท +0.5 - 35,093 - 35,093 
 -0.5 - (35,461) - (35,461) 
      
เงินกูย้มืสกุลเงิน +0.5 (129) - - - 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ -0.5 129 - - - 

      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (1,972) - - - 
ดองเวียดนำม -0.5 1,972 - - - 

      
เงินกูย้มืสกุลเงิน +0.5 (10,056) - - - 
รูปีศรีลงักำ -0.5 10,056 - - - 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืสกุลเงินบำทท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตำมอตัรำตลำดไดพ้ิจำรณำรวมถึงผลกระทบของกำรน ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียมำใชเ้พื่อป้องกนั  
ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบข้ำงต้นจดัท ำโดยใช้สมมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง              
ตำมอตัรำตลำดและตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม          
อตัรำตลำดของเงินกูย้ืมไม่ได้มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย                 
ท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีต้องช ำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้ งน้ี  ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ใช่               
กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งกำรสภำพคล่องเพือ่ใหส้ำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัทำงกำรคำ้ของแต่ละบริษทั ซ่ึง
แต่ละบริษทัมีควำมรับผิดชอบในกำรรักษำระดบัเงินสดและกำรพิจำรณำเพิ่มวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของ
ภำยในกลุ่มบริษทัและกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนเพื่อให้เพียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำรโดยตอ้งอยู่ภำยใตแ้นว
ปฏิบติัของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัประเมินควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรท ำแผนกำรบริหำรสภำพคล่องอยำ่งต่อเน่ืองและ
รักษำระดบัของเงินสด เงินฝำกประจ ำ วงเงินสินเช่ือแบบผูกพนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเช่ือแบบไม่
ผกูพนัจำกธนำคำรต่ำง ๆ เพื่อใหเ้พียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำร 

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ี
ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 - - 120 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงินอ่ืน 3,356 - - 3,356 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,294 - - 4,294 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,624 - - 1,624 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 472 944 818 2,234 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 339 7,249 - 7,588 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 147 547 654 1,348 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 10,352 13,240 12,972 36,564 
     
ตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์: จ่ำยช ำระสุทธิ 215 7 - 222 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,995 - - 1,995 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 904 - - 904 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 104 176 28 308 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน - 7,000 - 7,000 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 147 536 654 1,337 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 3,150 12,212 12,182 27,544 
     
ตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์: จ่ำยช ำระสุทธิ 215 7 - 222 
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42.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้หุ้นกู้ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัได้
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 41 แลว้   

 กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ี และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น            
แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) หุ้นกู้และหน้ีสินระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบัน 
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ง) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
และแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทันที อตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ เส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย และเส้นรำคำล่วงหนำ้ของ
สินคำ้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำใน
กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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43. สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิประโยชน์ ท่ีส ำคัญ
ประกอบดว้ย 

รำยละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 บริษทั สยำมซิต้ี                  

พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั สยำมซิต้ี               
พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษทั อินทรีดิจิตอล 
จ ำกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2331(2)/อ./2554 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0 
2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 10 พฤศจิกำยน 2554 6 ตุลำคม 2559 19 ตุลำคม 2559 
3. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง

จำกกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต ์

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง
จำกกระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต ์

พฒันำซอฟตแ์วร์ประเภท 
Enterprise software และ 

Digital Content 
4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ     
.14  ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำก

กำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

8 ปี 
(หมดอำยเุม่ือวนัท่ี  
10 สิงหำคม 2562) 

5 ปี 
 

7 ปี 

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำก
กำรลงทุนในอตัรำร้อยละหำ้สิบของอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 ปี  
นบัจำกวนัท่ีนั้นก ำหนดรยะเวลำตำมขอ้ 4.1  

ไมไ่ดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

4.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

8 ปี 
 

5 ปี 7 ปี 

4.4 ไดรั้บลดยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.5  ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผูช้  ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปกำระของบุคคล
นั้น เขำ้มำในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและระยะเวลำเท่ำท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและอนุญำติใหค้นต่ำงดำ้ว
ซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรท่ีไดรั้บอนุญำตใหอ้ยูใ่น
รำชอำณำจกัรท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนท่ี
คณะกรรมกำรใหค้วำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีไดรั้บ
อนุญำตใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัร 

ไมไ่ดรั้บ ไมไ่ดรั้บ ไดรั้บ 
 

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกัด ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ ท่ี เก่ียวกับภำษีเงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1354-1-00-2-0 จำก 5 ปี เป็น 7 ปี 
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 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 บริษทั สยำมซิต้ี พำวเวอร์ จ ำกดั ได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ ท่ี เก่ียวกับภำษี เงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1306-1-00-1-0 จำก 3 ปี เป็น 5 ปี 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และ
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรดำ้นเทคนิค กำรจดักำรและพฒันำระบบขอ้มูล ซ่ึงไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 408 ลำ้นบำท และ 1,425 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นกำรขำยและบริกำรให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัทั้งจ ำนวน 

44. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                      
31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.24:1 (2562: 1.39:1) และเฉพำะของบริษทัฯมี
อตัรำหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.75:1 (2562: 0.91:1) 

45. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

45.1   เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มี
มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 407,079 ลำ้นดองเวียดนำม บริษทัฯจะบนัทึก
เงินปันผลรับจำกบริษทัย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 264,601 ล้ำนดองเวียดนำมหรือประมำณ 341.9 ล้ำนบำทใน           
ไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เพิ่มเติมในจ ำนวนหุ้นละ 8 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 200 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เพิ่มเติมในจ ำนวนหุ้นละ 7.5 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 30 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”)          
มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เพิ่มเติมในจ ำนวนหุ้นละ 85.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 85 ลำ้น
บำท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 
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เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 เพิ่มเติมในจ ำนวนหุ้นละ 8.1 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 162 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 

45.2   เงินปันผลเสนอจ่ำยของบริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 
2563 ในอตัรำหุ้นละ 9.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 2,682 ล้ำนบำท บริษทัฯก ำหนดจะจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวจ ำนวน 2,682 ลำ้นบำท ในเดือนเมษำยน 2564 อยำ่งไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวตอ้งไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในวนัท่ี 25 มีนำคม 2564 

46. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2564 
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