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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษััทและบริษััทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษััทได้จัดทำาข้�นตามมาตรฐาน	
การรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี	พ.ศ.	2547	และการแสดงรายการ
ในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุุรกิจการค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	โดยบริษััทใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุุรกิจและถือปฏิิบัติโดยสมำ�าเสมอ	รวมทั�งการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษััทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าว	
ข้างต้น	รวมถ้งข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏิในรายงานประจำาปี	และเป็นผู้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธุิผล	เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานและข้อมูลทางการเงิน	
มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงรักษัาไว้ซึ่้่งสินทรัพย์		รวมทั�งป้องกันการดำาเนินการ	
ที่ผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	ทำาหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องแนวทางปฏิิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยช่วย	
คณะกรรมการบริษััทดูแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทน	
คณะกรรมการบริษััทและดำาเนินการตามกฎบัตรที่ร่วมกันบัญญัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ	
คณะกรรมการบริษััท	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี�แล้ว

นายพอล ไฮนซ์์ ฮูเกนโทเบลอร์์

ประธุานกรรมการ

นายศิิวะ มหาสัันทนะ

กรรมการ	และประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสันอ ท่านผูู้�ถืือห้�น บร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	
ซึ่้่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน	กฏิหมายและธุุรกิจ		
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ	
หลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	เที่ยงธุรรม
ตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่้่งได้รับ	
การทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผ่าน	
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษััทเป็นประจำาทุกปี	นอกจากนี�	
คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒนธุรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ในเรื่องหลักธุรรมาภิบาล	จริยธุรรม	ความซึ่ื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั�งสิ�น	11	ครั�ง	
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงาน	
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาปี	ทั�งเป็นรายบุคคลและ
รายคณะ	รวมถ้งมีประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ภายหลัง	
COVID-19	ซึ่้่งได้นำาไปพิจารณาในแผนงานปี	2565

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี�

(1) การ์สัอบทานร์ายงานทางการ์เงิน คณะกรรมการตรวจสอบ	
ได้สอบทาน	และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและ	
งบการเงินรวมประจำาปี	2564	ของบริษััท	ปูนซึ่ีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษััทย่อย	ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษััทฯ	ซึ่้่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามผูส้อบบัญชีเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน	
การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำาคัญซึ่้่งมีผลกระทบต่อ	
งบการเงิน	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธุีการบันท้กบัญชี	การประเมินการควบคุมภายใน	และ
ความเพียงพอ	ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน	นอกจากนี�	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม	
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษััท	1	ครั�ง		
เพื่อพิจารณาขอบเขต	แนวทางและแผนการสอบบัญชี	
รายไตรมาสและประจำาปีของผู้สอบบัญชีและสอบถามถ้ง	
ความเสี่ยงของรายการผิดปกติที่อาจเกิดข้�นหรือที่ผู้สอบบัญชี
อาจพบระหว่างการตรวจสอบ	ตลอดจนพิจารณาว่ามีข้อมูล	
ที่น่าสงสัยซึ่้่งบ่งชี�ว่าอาจมีการทุจริตหรือไม่	ผู้สอบบัญช	ี
ไม่มีข้อสังเกตและไม่พบข้อบ่งชี�ใดๆ	ที่เกี่ยวกับเหตุการณ	์
ที่น่าสงสัย

(2) การ์สัอบทานร์ายการ์ที�เกี�ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มี
ความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยย้ดหลัก
ความสมเหตุสมผลตามปกติธุุรกิจ	ความโปร่งใส	การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	นอกจากนั�นข้อมูลเหล่านี�ได้รับการ	
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อตลท.	อย่างถูกต้องในเวลาที่	
เหมาะสม
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(3) การ์สัอบทานการ์บร์ิหาร์ความเสัี�ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธุภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษััทซึ่้่งมีความรัดกุมยิ�งขี�น		
ปี	2564	โดยได้รวมความเสี่ยงที่เกิดข้�นใหม่	เช่น	ความเสี่ยง
จากการตลาดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากการลงทุนเพิ�มกำาลังการผลิตปูนซึ่ีเมนต์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน	Cyber	Security	ต้นทุนการผลิตที่เพิ�มข้�น	ฯลฯ		
ซึ่้่งทั�งหมดนี�ถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและมีผลกระทบ	
ที่อาจเกิดข้�นต่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ

(4) การ์สัอบทานปูร์ะสัิทธิิภาพของร์ะบบการ์ควบค้มภายในและ
การ์กำากับดูแลงานฝ่่ายต์ร์วจำสัอบภายใน	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน	และร่วมกับฝ่าย
บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส	การควบคุมภายใน	
มีการจัดทำาให้เป็นระบบที่รัดกุมยิ�งๆ	ข้�น	โดยมีการให้ความรู้
และความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบของการควบคุม
ภายในแก่พนักงาน	ผู้บริหารผ่านการระบบการควบคุมภายใน	
(INSEE	Minimum	Control)	ไปใช้อย่างเป็นระบบ	นอกจากนั�น
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานภารกิจการตรวจสอบ
ภายในแผนงาน	3	ปี	เพื่อนำาแนวทางปฏิิบัติสากลที่ดีที่สุด	
มาปรับใช้และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบเภายในเป็น
พันธุมิตรทางธุุรกิจที่เชื่อถือได้ให้แก่บริษััทฯ	โดยสรุป	องค์กร
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ	
การดำาเนินธุุรกิจ	ซึ่้่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า
ไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ	
งบการเงินของบริษััทฯ	ทั�งนี�	คณะกรรมการตรวจสอบพอใจ	
ในการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ	
ฝ่ายบริหาร	ท้ายที่สุด	คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน	
และอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปี	2565	รวมทั�ง	
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนงานดังกล่าว

(5) การ์สัอบทานการ์ปูฏิิบัต์ิต์ามร์ะบบและการ์กำากับดูแลกิจำการ์ 
ที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิิบัติตาม	
ข้อกำาหนดของก.ล.ต.	และตลท.	รวมทั�งกฎหมาย	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	
บริษััทฯ	โดยได้ทบทวนรายงานสรุปการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นรายไตรมาส	ซึ่้่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ	
เพิ�มเติมให้เสริมสร้างวัฒนธุรรมการปฏิิบัติตามระบบและ	
การกำากบัดแูลกจิการทีดี่ผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิจ	ข้อมูลภายใน	การขัดแย้งทางผลประโยชน์	ฯลฯ	
นอกจากนี�	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการ
สอบสวนผ่านข้อร้องเรียน	(INSEE	Speak	Up)	และให้	
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ�มประสิทธุิภาพ
ให้สอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(6) การ์พิจำาร์ณาแต์่งต์ั�งผูู้�สัอบบัญชีปูร์ะจำำาปูี 2565	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั�งนางสาวศิริวรรณ		
นิตย์ดำารง	และ/หรือ	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ		
และ/หรือ	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	แห่งบริษััท	สำานักงาน	
อีวาย	จำากัด	ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษััทสำาหรับปี	2565		
รวมถ้งพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่้่งได้เสนอคณะกรรมการบริษััท
เพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	
2565	ต่อไป
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ดร์. สั้นีย์ ศิร์ไชยธินะสั้ข

ประธุานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของ	
บริษััทฯ	ได้จัดทำาข้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุุรกิจ	
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	การบริหารความ
เสี่ยง	และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธุิภาพ		
และมีการปฏิิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

วันที่	3	กุมภาพันธุ์	2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม         
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
สินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และ        
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที
เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ขอ้กาํหนดนันดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ        
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรืองเหล่านี   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ        
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ งไดร้วมความรับผดิชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้       
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี  

การรับรู้รายได้ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เรืองนโยบายการบญัชีเกียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ ซึ งเป็นรายการบญัชีทีมีมูลค่าทีเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของ
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากซึงมีขอ้ตกลงและเงือนไขทีมีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทังการจดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เพือ
กระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเงือนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึกรายไดร้อการตดับญัชี
ทีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีซบัซอ้น ดว้ยเหตุนี  ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษต่อ
การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและ       
สุ่มตวัอยา่งเพือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายทีเกิดขึนใน
ระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพือตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทานใบลดหนี    
ทีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลทีกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการคาํนวณและ
บนัทึกรายไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีบนัทึก ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานวา่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงทีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผา่นใบสาํคญัทัวไป   
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ค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 
ไม่ทราบแน่นอน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 เนืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัทีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุ
หน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ัน รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซึ งทาํใหเ้กิดความเสียง
เกียวกบัมูลค่าค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ ์ 

ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ขา้พเจา้
ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนี  ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
ทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบั
ผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชียวชาญภายใน
สาํนกังานฯสาํหรับค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์เกิดจากการรวมธุรกิจทีมีสาระสาํคญัเพือช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสาํคญัต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ ์ 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึ งรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนัน) ซึ งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชือมันในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนัน 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนันมี
ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 
การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมันใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง               
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึ ง
ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที
ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทังหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี  

 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์าํรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 9,662,200              7,675,790              4,880,773              2,929,775              
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 8 4,780,309              4,835,210              2,723,064              2,721,302              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            -                            2,815,000              2,700,000              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 526                        4,129                     18                          261                        
สินคา้คงเหลือ 9 4,440,601              3,373,603              2,029,930              1,413,310              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 308,085                 360,329                 13,955                   17,158                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 6 335,340                 258,321                 90,728                   90,726                   

19,527,061            16,507,382            12,553,468            9,872,532              
สินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 16,643                   59,605                   -                            -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,543,704            16,566,987            12,553,468            9,872,532              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 7 12,502                   16,810                   -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            39,900,676            39,900,676            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 2,097,543              1,896,326              2,145,611              2,145,611              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,688,994              2,077,289              577,896                 577,896                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 495,724                 318,792                 690,104                 639,917                 
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 14 29,190,099            29,998,400            11,305,294            12,129,032            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15.1 1,556,578              1,747,382              273,072                 291,549                 
สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 16 33,495                   60,710                   33,495                   35,702                   
ค่าความนิยม 17 14,936,191            13,475,487            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 9,845,715              10,128,377            3,507,526              3,629,931              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 1,199,477              1,101,251              636,288                 618,594                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6 412,023                 282,558                 142,689                 142,561                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 62,468,341            61,103,382            59,212,651            60,111,469            
รวมสินทรัพย์ 82,012,045            77,670,369            71,766,119            69,984,001            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            120,000                 -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินอื�น 19 3,013,609              3,356,312              -                            -                            
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 20 5,493,687              4,294,170              2,737,522              1,995,036              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื�น
    ที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 7,238,398              339,184                 7,000,000              -                            
ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 6, 15.2 438,121                 403,550                 95,445                   97,947                   
ส่วนของหนี� สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 120,591                 113,862                 118,680                 112,232                 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 77,788                   41                          76,478                   -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 372,102                 636,677                 146,120                 163,919                 
รายไดร้อการตดับญัชี 966,599                 842,523                 459,561                 404,889                 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 265,060                 287,959                 253,160                 277,562                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น � 1,559,679              1,336,465              672,621                 626,868                 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 302,511                 230,755                 51,934                   52,675                   
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 19,848,145            11,961,498            11,611,521            3,731,128              
หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื�น - สุทธิ
    จากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 288,532                 7,239,181              -                            6,989,500              
หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ
   ภายในหน��งปี 6, 15.2 1,100,513              1,259,867              176,352                 193,930                 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 22 15,978,918            15,975,131            15,978,918            15,975,131            
หนี� สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 925,173                 1,044,896              917,980                 1,035,793              
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียนอื�น -                            221,941                 -                            221,941                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 2,489,205              2,479,451              1,646,802              1,678,165              
สาํรองค่าฟื� นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรื�อถอน 25 370,103                 343,020                 136,614                 135,305                 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 1,686,687              2,319,958              -                            -                            
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 26 97,983                   112,943                 -                            -                            
รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวยีน 22,937,114            30,996,388            18,856,666            26,229,765            
รวมหนี�สิน 42,785,259            42,957,886            30,468,187            29,960,893            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม

14

งบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000              2,980,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000 2,980,000              2,980,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,412,551            26,412,551 26,412,551            26,412,551            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 300,000                 300,000                 300,000                 300,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,090,053            11,431,755            11,610,751            10,454,569            
องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,069,241)            (7,760,146)            (5,370)                   (124,012)               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,713,363            33,364,160            41,297,932            40,023,108            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,513,423              1,348,323              -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,226,786            34,712,483            41,297,932            40,023,108            
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 82,012,045            77,670,369            71,766,119            69,984,001            

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม
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รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายได้ 28 41,678,362             42,000,040           18,517,835           19,558,369           
รายไดเ้งินปันผล 10, 11, 12 -                             -                            2,667,480             2,794,028             
รายไดอ้��น 29 211,861                  173,590                79,474                  62,665                  
รวมรายได้ 41,890,223             42,173,630           21,264,789           22,415,062           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 28,341,179             27,337,475           11,906,847           12,354,260           
ตน้ทุนการให้บริการ 562,848                  643,651                123,608                155,161                
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6,733,271               6,624,612             2,637,777             2,814,422             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,884,474               1,954,932             1,452,186             1,492,972             
ค่าใชจ่้ายอ��น 30 215,221                  119,987                108,193                61,236                  
รวมค่าใช้จ่าย 31 37,736,993             36,680,657           16,228,611           16,878,051           
กําไรจากการดําเนินงาน 4,153,230               5,492,973             5,036,178             5,537,011             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 465,807                  477,469                -                            -                            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 762,966                  108,494                -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 76,773                    76,370                  55,945                  81,048                  
ตน้ทุนทางการเงิน 32 (1,237,940)             (1,374,356)            (973,928)               (1,049,475)            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,220,836               4,780,950             4,118,195             4,568,584             
ภาษเีงินได้ 34 88,763                    (755,645)               (324,417)               (361,218)               
กําไรสําหรับปี 4,309,599               4,025,305             3,793,778             4,207,366             

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผ��้�อหุ้นของบริษทั� 4,247,718               3,680,464             3,793,778             4,207,366             
ส่วนที�เป็นของผ�มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 61,881                    344,841                

4,309,599               4,025,305             

กําไรต่อหุ้นขั�นพ��น�าน 35
กาํไรส่วนที�เป็นของผ��้�อหุ้นของบริษทั� (บาท) 14.25                      12.35                    12.73                    14.12                    

จาํนวนหุ้นสาม�ั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ� าหนกั (พนัหุ้น) 298,000                  298,000                298,000                298,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

16

งบกำ�ไรข�ดทุน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับปี 4,309,599               4,025,305             3,793,778             4,207,366             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 2,591,695               (392,581)               -                            -                            
กาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 118,642                  17,704                  118,642                17,704                  
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ
   อตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 275,100                  16,134                  -                            -                            
รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,985,437               (358,743)               118,642                17,704                  

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 90,402                    (26,425)                 44,395                  (37,218)                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของบริษทัร่วม - ผลขาดทุน
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (140)                       (3,777)                   -                            -                            
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 90,262                    (30,202)                 44,395                  (37,218)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 3,075,699               (388,945)               163,037                (19,514)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,385,298               3,636,360             3,956,815             4,187,852             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั� 7,031,194               3,303,966             3,956,815             4,187,852             
ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 354,104                  332,394                

7,385,298               3,636,360             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

17

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 4,220,836               4,780,950             4,118,195             4,568,584             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,228,773)             (585,963)               -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                             -                            (2,667,480)            (2,794,028)            
   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,893,107               3,934,817             1,500,740             1,548,414             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 24,764                    49,218                  3,237                    6,114                    
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 40,715                    28,928                  29,730                  (5,212)                   
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 7,326                      23,587                  -                            -                            
   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี��ือไวเ้พื�อขาย (กลบัรายการ) (8,342)                    5,970                    -                            -                            
   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (กลบัรายการ) (3,950)                    (87,201)                 53,702                  (16,975)                 
   ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่
      สินทรัพยท์างการเงิน 168,096                  191,538                49,363                  49,062                  
   ตดัจาํหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย์ (8,608)                    (8,608)                   -                            -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและสาํรองอื�น 202,028                  205,780                106,773                76,562                  
   ขาดทุน(กาํไร)สุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ที�วดัมูลค่ายติุธรรม
      ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,872                      (3,193)                   243                       210                       
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (592)                       2,580                    (889)                      3,374                    
   รายไดท้างการเงิน (76,773)                  (76,370)                 (55,945)                 (81,048)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,108,056               1,281,749             884,938                985,939                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี� สินดาํเนินงาน 8,342,762               9,743,782             4,022,607             4,340,996             
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ�มขึ�น)
   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (322,890)                573,502                (3,652)                   452,681                
   สินคา้คงเหลือ (1,107,713)             1,205,681             (646,350)               950,123                
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 52,244                    (280,800)               3,203                    573                       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (74,274)                  100,001                2,929                    67,392                  
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,249,370               (74,652)                 719,786                (1,149,096)            
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 401,126                  114,155                76,052                  315                       
   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (9,334)                    (6,915)                   -                            -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (114,935)                (590,705)               (79,526)                 (422,722)               
   สาํรองค่าฟื� นฟสูภาพเหมือง (18,467)                  (8,446)                   (10,962)                 (5,600)                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,397,889               10,775,603           4,084,087             4,234,662             
   เงินสดรับจากดอกเบี�ย 76,717                    76,812                  55,439                  90,185                  
   จ่ายดอกเบี�ย (727,652)                (910,910)               (599,150)               (666,936)               
   จ่ายภาษเีงินได้ (799,404)                (1,009,837)            (400,670)               (368,921)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,947,550               8,931,668             3,139,706             3,288,990             
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง(เพิ�มขึ�น)สุทธิ -                             -                            (115,000)               525,000                
เงินฝากที�มี�าระคํ�าประกนัลดลง 5,979                      284                       -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 48,653                    34,995                  -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกร� ์ 19,382                    39,592                  4,877                    -                            
ซื�อที�ดิน อาคารและอปุกร� ์ (1,285,108)             (744,546)               (552,482)               (192,917)               
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อให้ไดม้าซึ�งสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                             (3,382)                   -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (27,910)                  (28,200)                 (30,052)                 (348,296)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นลดลง(เพิ�มขึ�น) (8,456)                    51,451                  (3,217)                   24,294                  
เงินปันผลรับ 690,811                  666,988                2,667,480             2,794,028             
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (556,649)                17,182                  1,971,606             2,802,109             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากส�าบนัการเงินที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (120,000)                20,000                  -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากส�าบนัการเงินอื�นลดลงสุทธิ (679,030) (438,171) -                            -                            
เงินกูย้มืระยะยาวจากส�าบนัการเงินอื�นเพิ�มขึ�น 280,834                  3,171,950             -                            3,000,000             
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากส�าบนัการเงินอื�น (399,168)                (3,561,374)            -                            (3,000,000)            
จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (535,374)                (492,248)               (109,664)               (128,590)               
จ่ายชาํระหนี� สินสาํหรับการไดม้าซึ�งประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (148,834)                (6,049)                   (146,835)               (6,049)                   
จ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ -                             (3,000,000)            -                            (3,000,000)            
เงินปันผลจ่าย (2,870,575)             (1,453,157)            (2,681,991)            (1,191,998)            
จ่ายดอกเบี�ย (213,414)                (221,091)               (212,877)               (254,036)               
จ่ายชาํระตน้ทนุทางการเงินอื�น (9,000)                    (25,976)                 (9,000)                   (25,976)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,694,561)             (6,006,116)            (3,160,367)            (4,606,649)            
�ลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�ม���น(ลดลง) 290,017                  (83,363)                 -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม���นสุทธิ 1,986,357               2,859,371             1,950,945             1,484,450             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 7,675,790               4,820,998             2,929,775             1,449,904             
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน
   ที�มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 53                           (4,579)                   53                         (4,579)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 9,662,200               7,675,790             4,880,773             2,929,775             

#REF!
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเ�ยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 234,556                  284,433                49,864                  27,188                  
   หนี� สินระยะยาวสาํหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -                             25,885                  -                            25,885                  
   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ -                             -                            35,310                  -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 173,747                  -                            96,235                  -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             37,930                  -                            -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,486                      -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             3,745                    -                            -                            
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 18,463                    -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             21,277                  -                            -                            
   โอนสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 25,008                    4,204                    -                            -                            
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,489                      17,198                  -                            10,768                  
   ที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์พิ�มขึ�นจากประมาณการค่าฟื� นฟสูภาพเหมือง
      และตน้ทุนในการรื�อถอน 6,221                      58,421                  5,357                    74,405                  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากประมาณการตน้ทุนในการรื�อถอน 2,593                      2,563                    -                            -                            
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�นจากหนี� สินระยะยาวสาํหรับ
      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 243                         -                            243                       -                            
รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   การไดม้าซึ�งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 251,882                  139,548                86,149                  29,992                  
   สินทรัพยแ์ละหนี� สินเพิ�มขึ�น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
      การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
      -  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,249                    (51,243)                 (4,917)                   39,831                  
      -  ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน -                             -                            465                       (24,843)                 
      -  หนี� สินตามสัญญาเช่า 25,121                    (48,956)                 (4,194)                   22,131                  
      -  สาํรองตน้ทุนในการรื�อถอน (2,278)                    (6,683)                   (363)                      (3,757)                   
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้จดัตังขึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดัเมือวนัที                
5 พฤศจิกายน 2536 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตปูนซีเมนต ์
และมีทีอยู่ทีจดทะเบียนตั งอยู่เลขที  199 ชั น 3, 10, 12 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานที 1 และโรงงานที 3 ตังอยู่เลขที 99 หมู่ที 9 และ
โรงงานที 2 ตังอยู่เลขที 219 โรงงานมอร์ตาร์ ตังอยู่เลขที 41/2 และโรงเตรียมเชือเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตังอยูเ่ลขที 301 หมู่ที 5 ถนนมิตรภาพ กม. 129 - 133 ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 เมือวนัที 15 เมษายน 2563 บริษทัฯได้ประกาศปิดสายการผลิตโรงงานที 1 โดยมีผลตังแต่วนัที 1 พฤษภาคม 
2563 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัคงมีการแพร่ระบาด ทาํให้เกิด
การชะลอตัวในช่วงที เศรษฐกิจกําลังฟื นตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี สินและหนี สินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี ฝ่ายบริหาร      
ไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี จัดทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน)                  
(ซึ งต่อไปเรียกวา่ "บริษทัฯ") และบริษทัยอ่ย (ซึ งต่อไปเรียกวา่ "บริษทัยอ่ย") (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปนี   

 จดัตังขึนใน  อตัราร้อยละ  
ชือบริษทั ประเทศ ทุนจดทะเบียน ของการถือหุน้ ลกัษณะธุรกิจ 

  2564 2563 2564 2563  
  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ถือหุน้โดยบริษทัฯ       
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและ        

หินทราย 
บริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั  ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง 
บริษทั คอนวูด จาํกดั ไทย 300 300 100.00 100.00 วสัดุก่อสร้าง 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบา 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั  
 

ไทย 400 400 100.00 100.00 กาํจดักากอุตสาหกรรมและ
จาํหน่ายเชือเพลิงและวสัดุ
ทดแทนและบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับอุตสาหกรรม 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั ไทย 700 700 100.00 100.00 ใหบ้ริการทางดา้นเทคนิค 
การจดัการและพฒันา
ระบบขอ้มูล 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์ เทรดดิง จาํกดั ไทย 10 10 100.00 100.00 นาํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑ์

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑอื์น  
ทีเกียวขอ้ง 

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จาํกดั  บงักลาเทศ 2,800 ลา้นตากา 2,800 ลา้นตากา 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(ลงักา) จาํกดั  
 

ศรีลงักา 1,663 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

1,663 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

98.95 98.95 ผลิตปูนซีเมนต ์

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(เวียดนาม) จาํกดั  
 

เวียดนาม 3,030.4 พนัลา้น
ดองเวียดนาม 

3,030.4 พนัลา้น
ดองเวียดนาม 

65.00 65.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(ลงักา) จาํกดั       
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักา 

(ไพรเวท) จาํกดั  
ศรีลงักา 1,460 ลา้น 

รูปีศรีลงักา 
1,460 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

100.00 100.00 จดัการและกาํจดักากของเสีย 

บริษทั มหาเวลี มารีน ซีเมนต ์             
(ไพรเวท) จาํกดั 

ศรีลงักา 48 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

48 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

90.00 90.00 จาํหน่ายปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั คอนวูด จาํกดั       
บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย  อินโดนีเซีย 78.3 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
78.3 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
100.00 100.00 วสัดุก่อสร้าง 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) สินทรัพยแ์ละหนี สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ งจดัตังในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไว้
เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนันออกไป ยกเวน้
ผลต่างจากการแปลงค่าทีถูกปันส่วนใหส่้วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํให้สูญเสียการ
ควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัรา
แลกเปลี ยนที เกี ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั นต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนหนึ งของ             
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุน หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้หรือบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยที
กลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนทีเกียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 ฉ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีราคาซือ ยกวน้กรณีทีเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจาก
ผูถู้กซือ 

 ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษา 
ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ            
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 ทังนี  กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัวคราวเกียวกบัขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียง
ในบางเรืองตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกนั
ความเสียงทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชต้ังแต่
การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึ งส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใช้การบญัชี
ป้องกนัความเสียงสําหรับความสัมพนัธ์เหล่านันต่อไปไดใ้นช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกบัเวลาหรือ
จาํนวนของกระแสเงินสด ทีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียอา้งอิงของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงหรือของ
เครืองมือป้องกนัความเสียง 

 การนําข้อยกเวน้ชัวคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ          
กลุ่มบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ
หลังวนัที 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ งจะมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัวคราวให้กบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคา้ซึ งสามารถนาํไปใช้
แลกของรางวลัไดฟ้รี การใหค้ะแนนดงักล่าวถือเป็นภาระทีตอ้งปฏิบติัแยกต่างหากเนืองจากมีการใหสิ้ทธิที
มีสาระสําคญัแก่ลูกคา้ ส่วนของราคาของรายการดงักล่าวไดถู้กปันส่วนให้กบัคะแนนทีให้กบัลูกคา้ตาม
ความสัมพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศและรับรู้เป็นรายไดร้อการตดับญัชีจนกระทังคะแนนดงักล่าวไดถู้ก
นาํมาใช ้โดยรายไดจ้ะถูกรับรู้เมือลูกคา้มีการแลกของรางวลั 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการทาํความสะอาดภาคอุตสาหกรรมและบริการติดตังแผน่ผนงัสําเร็จรูปรับรู้ตลอดช่วงเวลาที
ให้บริการโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็จของงาน ซึ งคาํนวณโดยเปรียบเทียบตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงวนั
สินงวดกบัตน้ทุนทังหมดทีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา  

รายไดค้่าบริการอืนรับรู้ตามจาํนวนเงินซึ งกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หนี เนืองจากจาํนวนดงักล่าวสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าทีใหก้บัลูกคา้ หรือรับรู้เมือกิจการใหบ้ริการเสร็จสิน 

รายไดที้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับตามสัญญาทียงัไม่
เรียกเก็บ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของบญัชีลูกหนี การคา้และลูกหนี อืนในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ งจะจดั
ประเภทเป็นลูกหนี การค้าเมือกิจการมีสิทธิทีจะได้รับชําระโดยปราศจากเงือนไข เช่น เมือกิจการได้
ใหบ้ริการเสร็จสินและลูกคา้รับมอบงาน 

จาํนวนเงินทีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระทีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของบญัชีหนี สินหมุนเวยีนอืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน ซึ งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดป้ฏิบติัตามภาระทีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จสิน  

รายได้ดอกเบีย 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขันตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี ยที
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้เงินปันผล 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมีสภาพ
คล่องสูง ซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลีย) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 
และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้และสินค้าล้าสมยัจะตังขึนสําหรับสินค้าทีล้าสมยัหรือ
เสือมสภาพ 

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกซึ งประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนี สิน) จดัประเภทเป็น
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีมูลค่าทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่
มาจากการขายมากกวา่มาจากการใช้สินทรัพยน์ันต่อไป และวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีต ํากว่าระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิก
นาํไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นลาํดบัแรก (ถา้มี) แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี สินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไว้
เพือขายหรือถือไวเ้พือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของในครั งแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใน
ภายหลงัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายจะหยุดบนัทึก        
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวธีิราคาทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนัน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ    
ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 35 ปี  

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น             
งบกาํไรขาดทุนในปีทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) แหล่งแร่และตน้ทุนในการฟื นฟูสภาพเหมือง
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสือมราคาสะสมซึ งคาํนวณโดยวิธีจาํนวนผลผลิตตลอดระยะเวลาที          
คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ันและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  

 ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
อาคารและสิงปลูกสร้าง 1 - 40 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 35 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 31 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 30 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

29

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



 

8 

 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตัง 

 เมือมีการเปลียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยที์มีไวใ้ช้การดาํเนินงานและ/หรืออสังหาริมทรัพยที์
ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน์ันจะถูกจดัประเภทใหม่เป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัซึ งไดแ้ก่ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่า
ตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั นได ้           
อยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการ
ซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั นและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหนี สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ
รือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานทีตังของสินทรัพยอ์า้งอิง 
และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 
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 ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี  

ทีดิน 1 - 99 ปี 
อาคารและสิงปลูกสร้าง 1 - 7 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 27 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 31 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 6 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื อ ค่าเสื อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนีสินตามสัญญาเช่า 

 หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที
ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซือซึ งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์
หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนันไดเ้กิดขึน  

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หนี สินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนี สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี สิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากนี  มูลค่าตามบัญชีของหนี สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการ
เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

 สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วนัทีสัญญาเช่าเริ มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี ดว้ย
จาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์้างอิงทีไม่ได้รับการประกัน หลงัจากนันจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบทีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุน
สุทธิตามสญัญาเช่า 

 สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ ง
สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ันจะอยู่
ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน  

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ัน ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เริมแรกของสินทรัพยน์ันตามราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าสัมปทานเหมืองแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอายสุัญญา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 - 10 ปี 
รายชือลูกคา้ 15 ปี 
สิทธิในการใช ้ 48 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3 - 50 ปี 
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ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสัมปทานเหมืองแร่และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของธุรกิจหินทราย และ        
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิในการใชเ้หมืองแร่ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึงคาํนวณโดยวธีิผลผลิตตลอด
ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ัน 

 บริษทัฯไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ งได้แก่          
ตราผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทังในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ันและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุ
การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.11 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นี เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนรวมทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิด 
เงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตํากวา่มูลค่าตามบญัชี        
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุนรวม และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลับบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.12 เงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจะถูกรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุน
นันและกลุ่มบริษทัสามารถปฏิบติัตามเงือนไขของเงินอุดหนุนได ้กลุ่มบริษทัแสดงเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้ง
กบัสินทรัพยเ์ป็นรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เงินอุดหนุนในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสือมราคาทีลดลง 
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4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.14 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

 รายการที เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัที เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี สินที เป็นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนหรือสินทรัพยที์
ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่าและจะทาํการประเมินการ           
ด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี             
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายกลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน
การจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้ อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 
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 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพยน์ัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้กาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์น 
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไร
ขาดทุนทนัที 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

โ ครงการสมทบเงิน  
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

โ ครงการผลประโ ยชน์หลังออกจากงานและผลประโ ยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังเงินทุนเลียงชีพ (ทีไม่ไดเ้ป็นกองทุนแยกต่างหากจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทั) สาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน   
กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนกังานอืน ๆ ซึ งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ เงินสงเคราะห์การลาออกจากงานและรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา  
กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญ
อิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์          
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน  
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ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน 

หนี สินของโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล  

4.17 สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สาํรองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนทีจะเกิดขึน ประมาณ
การของตน้ทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ งของราคาทุน
ของที ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้และตัดจาํหน่ายโดยวิธีจาํนวนผลผลิตตลอด
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวิธีเส้นตรงตามระยะทีคาดว่าจะทาํการรื อถอน 
ตามลาํดบั สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนทีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนการ
ฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาฟื นฟูสภาพ
เหมืองและระยะในเวลาการรือถอน อตัราเงินเฟ้อในอนาคต และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

 ประมาณการหนี สินระยะยาวพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได้ ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง
การเงิน 

4.18 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด
เปลืองภาระผกูพนันัน และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร ในอตัรา
ภาษีร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางภาษีตามอตัราภาษีทีระบุในกฎหมายภาษีอากร
ของประเทศนัน ๆ  
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินนัน โดยใชอ้ตัราภาษีทีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีรวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต                 
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั
รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.20 เครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ
รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี การคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้
รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านัน  
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั งนี  ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึ นจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในงบงกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารหนี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านัน 

ทังนี  รายไดด้อกเบีย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอนกลบั
รายการผลขาดทุนนันจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและคาํนวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัสินทรัพยท์างการเงินที
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอืน ๆ จะรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะโอน
เขา้ไปยงังบกาํไรขาดทุนเมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินนัน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมซึงรวมถึงดอกเบียรับในงบกาํไรขาดทุน 

ทังนี  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พือ
คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนี สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนี สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี สินทางการเงินเป็นหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทังนี  ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั
รายการหนี สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการ
คาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียที
แทจ้ริงนันดว้ย ทังนี  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนทางการเงินใน 
งบกาํไรขาดทุน  
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การรับรู้และการตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวนัที เข้าทาํรายการ ซึ งเป็นวนัทีกลุ่มบริษัทมี         
ขอ้ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์ัน สาํหรับการซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้
สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง
และผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี สินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี สินนันแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันัน หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันัน ในกรณีทีมีการเปลียนหนี สินทางการเงินทีมี
อยู่ให้เป็นหนี สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ งมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้กาํหนดของหนี สินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี สินเดิมและรับรู้หนี สิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของตราสารหนีทังหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทังหมดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า 

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตังแต่การรับรู้รายการเริมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตังแต่การ
รับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอายทีุเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนันมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนันมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญัและมีการผดิสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนี การคา้ 
ดงันัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสี ยง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ นขา้งต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนันและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี
ความตังใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี สินพร้อมกนั 

4.21 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบีย เพือป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ตามลาํดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัซึ งรวมถึงดอกเบียรับใน
งบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีมีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นันเป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสดทีมีประสิทธิผล ทังนี  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมี
มูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนี สินทางการเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 
12 เดือน ภายใต้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหนี สินหมุนเวยีน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 

เพือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเสียง ดงันี  

- การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม ในกรณีทีมีการป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินทีรับรู้ในบญัชี หรือสัญญาผกูมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ในกรณีทีมีการป้องกนัความเสียงจากการผนัผวนของกระแส
เงินสด ซึ งเกิดจากความเสียงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหนี สินทีรับรู้ในบญัชีหรือรายการทีคาดการณ์ไว้
ทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน หรือความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศในสัญญาผกูมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ณ วนัทีเริมกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเกียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงซึ งจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเสียงในการดาํเนินการป้องกนัความเสียง 
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รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวตังแต่วนัเริ มต้นการป้องกันความเสี ยงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนือง 
กล่าวถึงเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง รายการทีมีการป้องกนัความเสียง ลกัษณะของความเสียงทีจะ
ป้องกนั และวิธีทีกลุ่มบริษทัใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง   
ซึ งรวมถึงการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวธีิกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงจะเขา้เงือนการไขของการบญัชีป้องกนัความเสียง เมือเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ต่อไปนี  

-  มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสี ยง และเครืองมือทีใช้ป้องกัน         
ความเสียง  

- ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตไม่ได้เป็นปัจจยัสําคญัในการเปลียนแปลงมูลค่าทีเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนัน 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงดงักล่าวเท่ากบัอตัราส่วน
ของปริมาณของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงซึ งกิจการทาํการป้องกนัความเสียงจริง ต่อปริมาณ
ของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงซึ งกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเสียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกการป้องกนัความเสียงทีเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียงทุกขอ้ ดงันี  

การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม   

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงสาํหรับความเสียงทีป้องกนั จะรับรู้เป็น
ส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนัน พร้อมกบัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

สําหรับการป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรมทีเกียวขอ้งกบัรายการทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของรายการนันจะถูกตดัจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุนตลอดระยะเวลาทีเหลืออยู่
ของการป้องกันความเสี ยงด้วยวิธีดอกเบี ยทีแท้จริง ทั งนี  การตัดจาํหน่ายนั นอาจเริ มต้นทันทีทีมีการ
ปรับปรุงเกิดขึน หรือก่อนทีจะยุติการปรับปรุงการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการทีมีการป้องกนั
ความเสียง หากมีการตดัรายการของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนัน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนของมูลค่า
ยติุธรรมทียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที   

เมือมีการกาํหนดสัญญาผูกมดัซึ งยงัไม่ไดรั้บรู้ให้เป็นรายการทีมีการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของสัญญาผูกมดัสําหรับความเสียงทีป้องกนั
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สิน พร้อมกบัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุน 
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การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงส่วนทีมีประสิทธิผลเป็นสํารอง
สําหรับการป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ส่วนทีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที ทังนี  สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดจะมีการ
ปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง หรือค่า
สัมบูรณ์ของการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง แลว้แต่มูลค่าใด
จะตํากวา่ 

การรับรู้รายการในภายหลงัของสํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีสะสมอยูใ่นกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนขึ นอยู่กับลกัษณะของรายการทีมีการป้องกันความเสี ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที
รายการทีมีการป้องกนัความเสียงไดรั้บรู้เป็นรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
สํารองทีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึ งของราคาทุนเริ มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหนี สินทีมีการป้องกนัความเสียงนัน โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด สําหรับการป้องกันความเสี ยงในกระแส         
เงินสดในกรณีอืน ๆ กิจการจะโอนสํารองทีสะสมอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงังบกาํไรขาดทุนใน
รอบระยะเวลาเดียวกันกับทีกระแสเงินสดทีมีการป้องกันความเสี ยงส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน           
โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแส
เงินสดทีสะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงนันจะยงัคงเกิดขึนอยู ่มิฉะนัน สํารองดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทังนี  หลงัจากการยติุ
การบญัชีป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้สํารองทียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึนอยู่กบั
ลกัษณะของรายการอา้งอิงทีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เมือกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงไดเ้กิดขึนจริง 

การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  

การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการป้องกันความเสี ยงของ
รายการทีเป็นตวัเงินทีถือเป็นส่วนหนึ งของเงินลงทุนสุทธิ จะถือปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนักบัการป้องกนั
ความเสียงในกระแสเงินสด โดยให้รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงส่วนทีมี
ประสิทธิผลในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลไวใ้น          
งบกาํไรขาดทุน ทั งนี  กลุ่มบริษัทจะโอนยอดสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนทีเคยบันทึกในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้ไปยงังบกาํไรขาดทุนเมือมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
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4.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน
หนี สินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึ นในสภาพปกติระหว่างผูซื้ อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี สินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงาน 

หนี สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานเป็น          
มูลค่าทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญอิสระ ซึ งมูลค่าดงักล่าวตอ้งใช้การตังสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ 
เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 
เป็นต้น การประมาณการในเรืองนี ค่อนข้างมีความไม่แน่นอนอนัเนืองมาจากลักษณะของโครงการทีมี
ระยะเวลายาว 
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  ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ในการประเมินค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลทีมี
อยู่เกียวกับธุรกรรมการขายทีมีผลผูกพนัซึ งได้เข้าทาํในลักษณะของผูที้ไม่มีความเกียวข้องกันสําหรับ
สินทรัพยที์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดทีสามารถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิมในการจาํหน่าย
สินทรัพยน์ัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด 
ซึ งใชข้อ้มูลงบประมาณในอนาคต ทังนี  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนคืออตัราคิดลดทีใช้
ในแบบจาํลองดังกล่าวตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตทีคาดการณ์และอตัราการเติบโดทีใช้เพือ
คาดการณ์ สมมติฐานสาํคญัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 17 

สัญญาเช่า 
การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใ น
ฐานะผู้เช่า 
ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า              
โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทังหมดทีทาํให้เกิดสิ งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ           
กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน 

การกาํหนดอัตราดอกเบี ยการกู้ ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึ ง
สินทรัพยที์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีคล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนของลูกหนีการค้า 
ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนี การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมี
ความเสียงดา้นเครดิตทีคล้ายคลึงกนั เป็นตน้ ทังนี  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริง
ในอนาคต 
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คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษทัมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และเชือมันว่าประมาณการหนี สินทีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
เพียงพอ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลทีเกิดขึ นจริงอาจแตกต่างไปจากทีได้มีการ
ประมาณการไว ้

การประมาณการในเรืองอืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเกียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑที์ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
เหล่านัน ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการทีสาํคญัไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 4,425 4,876 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,977 2,127 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบีย - - 39 61 อตัราดอกเบียในตลาด 
รายไดอื้น - - 235 195 ตน้ทุนบวกส่วนเพิม 
ซือสินคา้ - - 1,170 137 ราคาตลาด 
ซือสินทรัพย ์ - - 265 371 ตามทีตกลงในสญัญา 
ซือสาธารณูปโภค - - 1,052 1,077 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 428 406 ตามทีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 669 529 10 61 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 477 551 ตามทีอตัราทีประกาศจ่าย 
รายไดอื้น 1 10 1 10 ตน้ทุนบวกส่วนเพิม 
ค่าบริการจ่าย 15 17 15 17 ตามทีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 214 116 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 
ซือสินคา้ 870 1,108 869 1,108 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 3 2 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบีย 1 2 1 1 อตัราดอกเบียในตลาด 
ซือสินคา้ 634 640 6 - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 46 142 31 54 ตามทีตกลงในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอืน 141 98 109 85 ตามทีตกลงในสญัญา 
ดอกเบียจ่าย 1 9 1 6 อตัราดอกเบียในตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี   
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงนิฝากและเงนิลงทุนระยะสันกับสถาบันการเงนิ                    

ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
สถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 
รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสันกบัสถาบนัการเงิน

ทีเกียวขอ้งกนั 1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 
     
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน                                  

(หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 1,113,652 1,198,954 
การร่วมคา้ 131,264 33,774 2,449 3,751 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 131,264 33,774 1,116,101 1,202,705 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จาํกดั - - 1,610,000 1,520,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั - - 105,000 345,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จาํกดั - - 600,000 605,000 
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์เทรดดิง จาํกดั - - 500,000 - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั - - - 180,000 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั - - - 50,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั  - - 2,815,000 2,700,000 

การเปลียนแปลงของเงินให้กู ้ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 2,700,000 
บวก: เพิมขึนระหวา่งปี - 1,025,000 
หกั:  รับชาํระคืนระหวา่งปี - (910,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 2,815,000 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัจาํนวน 2,815 ลา้นบาท (2563: 
2,700 ล้านบาท) ซึ งคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 1.25 - 1.70 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.37 - 1.49 ต่อปี) และมี
กาํหนดชาํระคืนภายในหนึงปีนบัจากวนัทีใหกู้ย้มื 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน     
ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึงปี - บริษทัยอ่ย - - 519 288 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

(มีกรรมการร่วมกนั) 36,775 31,477 35,292 30,150 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36,775 31,477 35,811 30,438 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน     
ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที                      

ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี - บริษทัยอ่ย - - 276 570 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 276 570 
     
เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน     
สถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 120,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน                      

ทีเกียวขอ้งกนั - 120,000 - - 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2564 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 120,000 - 
หกั: ชาํระคืนระหวา่งปี  (120,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัจาํนวน 120 ลา้นบาท 
ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.49 ต่อปี   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้ง
กนัทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 3,684 ล้านบาท (2563: 3,564 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 3,519 ล้านบาท (2563:             
3,519 ลา้นบาท)) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 20)     
บริษทัยอ่ย - - 822,886 349,250 
บริษทัร่วม 218,690 94,021 218,690 94,021 
การร่วมคา้ 26,436 34,148 26,436 34,140 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 89,399 56,275 7,456 7,219 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 334,525 184,444 1,075,468 484,630 
     
หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน             

(หมายเหตุ 15.2)     
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 6,397 14,682 6,397 14,682 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,397) (7,931) (6,397) (7,931) 
รวมหนี สินตามสญัญาเช่า - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ

จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 6,751 - 6,751 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสัน 177 153 177 153 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและ           

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 2 3 2 3 
รวม 179 156 179 156 

 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 เมือวนัที 22 ตุลาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้ง
และลูกจา้งเพิมเติม โครงการดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี (นบัเฉพาะกรณีระยะเวลาทีบริษทัฯจ่ายสมทบ) หรือ 
7 ปี (กรณีรวม Silent period) เริ มตั งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 โดยรายละเอียดเกียวกับข้อกําหนดและ
เงือนไขของโครงการดงักล่าวเป็นไปตามทีคณะกรรมการของบริษทัฯกาํหนด โครงการดงักล่าวไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 
16 ธนัวาคม 2558 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,168,378 3,617,715 4,430,773 1,902,775 
เงินลงทุนระยะสันในเงินฝากประจาํ 3,506,324 4,074,885 450,000 1,027,000 
รวม 9,674,702 7,692,600 4,880,773 2,929,775 
หกั: เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั (12,502) (16,810) - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,662,200 7,675,790 4,880,773 2,929,775 
ซึงส่วนหนึงเป็นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน

ระยะสันกบัสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั  1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 
7.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี)  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 32 ลา้นตากา หรือประมาณ 12.5 ลา้นบาท 
(2563: 47 ล้านตากา หรือประมาณ 16.8 ล้านบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพือเป็นประกันการออกหนังสือ        
ค ําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 128,284 29,788 881,300 1,011,755 
มากกวา่ 90 วนัขึนไป - 43 61 43 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  128,284 29,831 881,361 1,011,798 
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,983,021 3,772,913 1,573,468 1,474,875 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 111,413 115,204 7,524 1,476 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 51,756 51,381 5,887 - 
มากกวา่ 90 วนัขึนไป 352,846 366,991 46,026 51,325 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,499,036 4,306,489 1,632,905 1,527,676 
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (248,863) (240,491) (29,758) (41,308) 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,250,173 4,065,998 1,603,147 1,486,368 
รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 4,378,457 4,095,829 2,484,508 2,498,166 
ลูกหนี อืน     
ลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,980 3,943 234,740 190,907 
ลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 75,429 78,957 6,400 33,125 
ลูกหนีกรมสรรพากร 231,210 479,580 - - 
รายไดค้า้งรับตามสญัญาทียงัไม่เรียกเก็บ 105,783 190,153 - - 
รวมลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 412,422 748,690 6,400 33,125 
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (13,550) (13,252) (2,584) (896) 
รวมลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 398,872 735,438 3,816 32,229 
รวมลูกหนี อืน - สุทธิ 401,852 739,381 238,556 223,136 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - สุทธิ 4,780,309 4,835,210 2,723,064 2,721,302 

การเปลียนแปลงบญัชีของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี การคา้มีรายละเอียด
ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 240,491 194,163 41,308 35,067 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 24,466 53,902 1,609 7,597 
ตดัจาํหน่าย (16,094) (7,574) (13,159) (1,356) 
ยอดคงเหลือปลายปี 248,863 240,491 29,758 41,308 
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9.   สินค้าคงเหลือ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น           

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,239,940 1,043,345 (204,437) (121,152) 1,035,503 922,193 
สินคา้ระหวา่งผลิต 123,472 122,452 - - 123,472 122,452 
วตัถุดิบ 924,027 733,334 (570) (347) 923,457 732,987 
วสัดุโรงงาน 1,829,038 1,657,698 (179,205) (221,998) 1,649,833 1,435,700 
สินคา้ระหวา่งทาง 708,336 160,271 - - 708,336 160,271 
รวม 4,824,813 3,717,100 (384,212) (343,497) 4,440,601 3,373,603 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น           

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 334,033 426,108 - - 334,033 426,108 
สินคา้ระหวา่งผลิต 33,810 35,112 - - 33,810 35,112 
วตัถุดิบ 65,457 63,705 - - 65,457 63,705 
วสัดุโรงงาน 1,079,965 870,574 (66,309) (36,579) 1,013,656 833,995 
สินคา้ระหวา่งทาง 582,974 54,390 - - 582,974 54,390 
รวม 2,096,239 1,449,889 (66,309) (36,579) 2,029,930 1,413,310 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวน 40.7 ลา้นบาท (2563: 28.9 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนขาย (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: บนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 
29.7 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนขาย (2563: กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็น
จาํนวน 5.2 ลา้นบาท โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี)) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
 ลกัษณะ สดัส่วน  เงินปันผลทีบริษทัฯ 

บริษทั ความสมัพนัธ์ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งปี 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 300,000 375,000 
บริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 586,000 377,000 
บริษทั คอนวดู จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั  ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 70,000 140,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั   ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์เทรดดิง จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 227,000 181,999 
บริษทัย่อยในต่างประเทศ        
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (บงักลาเทศ) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (ลงักา) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 451,540 579,450 
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (เวียดนาม) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 342,129 473,591 
รวม    39,900,676 39,900,676 1,976,669 2,127,040 

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(เวยีดนาม) จาํกดั 

 เมือวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั ได้มี      
มติอนุมติัการควบรวมกิจการกบั บริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ เญินแจ็ก จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
สยามซิตี ซีเมนต ์(เวียดนาม) จาํกดั โดยบริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์เญินแจ็ก จาํกดั ไดแ้จง้บนัทึกการควบรวม
กิจการกบับริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั ต่อกรมการวางแผนและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ 
เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ  
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั  

เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จาํกดั ไดมี้
มติอนุมตัิให้จดทะเบียนเลิกกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน          
เลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่าง
การชาํระบญัชี 
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ งเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี  

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ จดัตังขึน  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

การร่วมคา้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          

คอร์ปอเรชัน  
ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชา 40 40 2,097,543 1,896,326 2,145,611 2,145,611 

รวม     2,097,543 1,896,326 2,145,611 2,145,611 

บริษทัฯได้นําใบหุ้นของการร่วมค้าดังกล่าวไปคํ าประกันสัญญาวงเงินกู้ยืมของการร่วมค้ากบัสถาบัน
การเงินแห่งหนึ ง และสัญญาวงเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประการทีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าว เป็นตน้ ต่อมา เมือวนัที 27 มกราคม 2564 การร่วมคา้
ดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขสัญญาวงเงินกูย้ืมโดยปลดจาํนาํใบหุ้นของบริษทัฯทีนาํไปคําประกนัสัญญาเงินกูย้ืม
ดงักล่าว โดยบริษทัฯไดรั้บคืนใบหุน้จากธนาคารดงักล่าวเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2564 

11.2 ส่วนแบ่งกําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ใน                
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากการร่วมคา้ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน

ระหวา่งปี เงินปันผลทีบริษทัฯรับระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน 465,807 477,469 212,011 (3,486) 476,601 551,026 

รวม 465,807 477,469 212,011 (3,486) 476,601 551,026 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า 

 สรุปรายการฐานะการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140 170 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,063 768 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,185 5,857 
เงินเบิกเกินบญัชีเงินกูย้มืระยะสัน (193) - 
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (34) (31) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (237) (206) 
หนี สินหมุนเวยีนอืน (654) (661) 
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (15) (36) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (909) (1,023) 
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (102) (97) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,244 4,741 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 2,098 1,896 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน    
รายได ้ 4,336 4,595 
รายไดด้อกเบีย 8 9 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (450) (414) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (51) (132) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 5 (16) 
กาํไร  1,164 1,194 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,164 1,194 

 

54

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



 

33 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ จดัตังขึน ลกัษณะ  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 
    2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   

จาํกดั (มหาชน) 
ถ่านหิน 

 
ไทย 

 
ถือหุ้นทางตรง 

 
44.99 44.99 2,592,899 1,975,966 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 
จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย
ของ “บริษทั ลานนารีซอร์สเซส 
จาํกดั (มหาชน)”) 

ผลิตและ
จาํหน่าย

เอทานอล 
 

ไทย 
 
 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 
 
 

4.72 4.72 96,095 101,323 94,469 94,469 

รวม      2,688,994 2,077,289 577,896 577,896 

12.2 ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในบริษทั
ร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)          
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลทีบริษทัฯ                        

รับระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   
จาํกดั (มหาชน) 766,432 105,162 63,058 15,844 212,557 106,279 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี 
จาํกดั (มหาชน) (3,466) 3,332 (109) - 1,653 9,683 

รวม 762,966 108,494 62,949 15,844 214,210 115,962 

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์ซึ งคาํนวณจากราคาปิดของหุ้นทีแสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 3,590 1,819 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 108 111 
รวม 3,698 1,930 
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12.4    ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน)   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 6,277 3,755 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,767 5,507 
หนี สินหมุนเวยีน (3,268) (2,155) 
หนี สินไม่หมุนเวยีน (1,200) (1,087) 
สินทรัพย์สุทธิ 7,576 6,020 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,811) (1,627) 
สินทรัพย์สุทธิ - หลังจากหักส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไม่มอํีานาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,765 4,393 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 2,593 1,976 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน)   
รายได ้ 15,980 9,585 
กาํไร   1,704 234 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 140 35 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,844 269 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทีดิน 

 
 

รวม ทีดิน 

อาคาร
สาํนกังาน 

และโรงงาน 

 
 

รวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564      
ราคาทุน 499,264 499,264 487,617 324,002 811,619 
หกั: ค่าเสือมราคาสะสม - - - (117,975) (117,975) 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,540) (3,540) (3,540) - (3,540) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 495,724 495,724 484,077 206,027 690,104 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563      
ราคาทุน 322,305 322,305 391,381 370,828 762,209 
หกั: ค่าเสือมราคาสะสม - - - (118,779) (118,779) 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,513) (3,513) (3,513) - (3,513) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 318,792 318,792 387,868 252,049 639,917 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 318,792 315,441 639,917 647,277 
เพิมขึน 3,212 - - - 
โอนเขา้ 173,747 - 60,925 - 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - (10,711) (10,711) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลง(เพิมขึน) (27) 3,351 (27) 3,351 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 495,724 318,792 690,104 639,917 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึ งประเมินโดย          
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับทีดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) สําหรับอาคารสํานกังานและโรงงานให้เช่ามีมูลค่าเท่ากบั 1,722 ลา้นบาท และ 1,303 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,257 ลา้นบาท และ 1,702 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ทีดิน แหล่งแร่      เครืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 และตน้ทุนในการ อาคารและ เครืองจกัร ติดตังและเครืองใช้  ก่อสร้างและ  
 ฟื นฟูสภาพเหมือง สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2563  3,995,239 17,986,803 48,886,014 2,718,028 2,278,722 725,850 76,590,656 
ซือเพิม 71,607 9,260 7,720 21,135 255 622,427 732,404 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (61) (55,441) (1,081,398) (254,869) (27,767) - (1,419,536) 
โอนเขา้ (ออก) 111,545 33,253 664,427 20,679 (105,017) (742,742) (17,855) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,463) (71,821) (166,152) (5,609) (9,848) (2,314) (266,207) 
31 ธนัวาคม 2563 4,167,867 17,902,054 48,310,611 2,499,364 2,136,345 603,221 75,619,462 
ซือเพิม 6,158 42,866 83,172 34,030 3,459 1,071,767 1,241,452 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (5,912) (526,206) (1,049,995) (405,271) (260,077) (463) (2,247,924) 
โอนเขา้ (ออก) (92,901) 116,836 517,570 59,366 3,163 (722,378) (118,344) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 89,914 793,843 1,322,946 50,410 39,844 40,456 2,337,413 

31 ธนัวาคม 2564 4,165,126 18,329,393 49,184,304 2,237,899 1,922,734 992,603 76,832,059 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563  571,613 9,514,603 29,959,908 2,127,297 1,577,301 - 43,750,722 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 48,147 650,475 1,838,957 148,332 168,770 - 2,854,681 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (35,181) (895,661) (253,053) (23,824) - (1,207,719) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,839 102,746 1,786 (107,698) - (1,327) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (973) (21,665) (80,850) (6,860) (7,238) - (117,586) 
31 ธนัวาคม 2563 618,787 10,110,071 30,925,100 2,017,502 1,607,311 - 45,278,771 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 82,066 613,168 1,847,818   131,468  126,624  - 2,801,144 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,201) (459,789) (946,791) (400,216) (253,036) - (2,062,033) 
โอนเขา้ (ออก) - 40,558 (39,247) 12,734 - - 14,045 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32,739 369,371 799,018 39,784 28,272 - 1,269,184 
31 ธนัวาคม 2564 731,391 10,673,379 32,585,898 1,801,272 1,509,171 - 47,301,111 
ค่าเผือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2563 198,880 54,448 122,760 9,005 80 463 385,636 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 31,083 (4,506) (67,272) (1,421) (609) - (42,725) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (5,467) 5,467 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (64) - (556) - - - (620) 
31 ธนัวาคม 2563 229,899 49,942 54,932 2,117 4,938 463 342,291 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 72,235 (17,011)   (51,606) (1,980) (4,938) (463) (3,763) 
โอนเขา้  1,884 - - - - - 1,884 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50 52  335 - - - 437 
31 ธนัวาคม 2564 304,068 32,983 3,661 137 - - 340,849 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563  3,319,181 7,742,041 17,330,579 479,745 524,096 602,758 29,998,400 

31 ธนัวาคม 2564 3,129,667 7,623,031 16,594,745 436,490 415,563 992,603 29,190,099 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทีดิน แหล่งแร่      เครืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 และตน้ทุนในการ อาคารและ เครืองจกัร ติดตังและเครืองใช้  ก่อสร้างและ  
 ฟื นฟูสภาพเหมือง สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตัง รวม 
ราคาทุน        
1 มกราคม 2563 1,172,415 7,872,775 28,009,250 1,680,086 1,658,465 157,844 40,550,835 
ซือเพิม 91,774 7,286 2,730 10,616 155 154,853 267,414 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (3,108) (305,471) (222,821) (21,346) - (552,746) 
โอนเขา้ (ออก) 20,593 (19,811) 317,679 (4,858) (108,538) (194,297) 10,768 
31 ธนัวาคม 2563 1,284,782 7,857,142 28,024,188 1,463,023 1,528,736 118,400 40,276,271 
ซือเพิม 241,372 22,433 9,537 9,114 114 297,945 580,515 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (73,515) (469,036) (257,751) (221,909) - (1,022,211) 
โอนเขา้ (ออก) (96,235) 60,655 169,379 36,503 - (219,712) (49,410) 
31 ธนัวาคม 2564 1,429,919 7,866,715 27,734,068 1,250,889 1,306,941 196,633 39,785,165 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 82,073 5,346,215 19,268,115 1,399,116 1,230,433 - 27,325,952 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,790 212,265 871,726 59,484 114,044 - 1,270,309 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (2,270) (259,977) (222,569) (18,868) - (503,684) 
โอนเขา้ (ออก) - - 107,697 - (107,697) - - 
31 ธนัวาคม 2563  94,863 5,556,210 19,987,561 1,236,031 1,217,912 - 28,092,577 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 28,086 214,562 864,755 52,400 76,865 - 1,236,668 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (45,994) (447,503) (254,901) (221,042) - (969,440) 
โอนเขา้ (ออก) - 10,636 (11,654) 12,533 - - 11,515 
31 ธนัวาคม 2564 122,949 5,735,414 20,393,159 1,046,063 1,073,735 - 28,371,320 
ค่าเผือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2563 36,256 187 31,095 438 - - 67,976 
ลดลงระหวา่งปี (884) (187) (12,243) - - - (13,314) 
31 ธนัวาคม 2563 35,372 - 18,852 438 - - 54,662 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 72,235 - (17,908) (438) - - 53,889 
31 ธนัวาคม 2564 107,607 - 944 - - - 108,551 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 1,154,547 2,300,932 8,017,775 226,554 310,824 118,400 12,129,032 

31 ธนัวาคม 2564 1,199,363 2,131,301 7,339,965 204,826 233,206 196,633 11,305,294 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ ง ซึ งตัดค่าเสื อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงิน 15,732 ลา้นบาท และ 16,208 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,560 
ลา้นบาท และ 10,908 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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15. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 99 ปี 
ซึ งไดร้วมถึงสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าแลว้ 

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุป
ไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

ทีดิน 
อาคารและ      

สิงปลูกสร้าง 
เครืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง 
ติดตัง และ
เครืองใช้
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  939,695 334,333 156,673 255,124 511,248 2,197,073 
เพิมขึน 21,822 63,233 14,450 - 45,988 145,493 
โอนออก (3,745) - - - - (3,745) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่

และการเปลียนแปลง     
สญัญาเช่า (22,147) (17,296) 25,961 - (37,761) (51,243) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (175,745) (105,396) (42,207) (46,940) (162,831) (533,119) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน (5,641) (828) (836) - 228 (7,077) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 754,239 274,046 154,041 208,184 356,872 1,747,382 
เพิมขึน 33,657 90,404 44,558 - 85,856 254,475 
โอนออก - - (18,463) - - (18,463) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่

และการเปลียนแปลง     
สญัญาเช่า 5,959 4,762 2,084 - 10,444 23,249 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (165,094) (93,102) (39,733) (51,063) (152,137) (501,129) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน 27,824 3,517 2,423 - 17,300 51,064 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 656,585 279,627 144,910 157,121 318,335 1,556,578 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อาคารและ      
สิงปลูกสร้าง 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง 
ติดตัง และ
เครืองใช้
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  138,991 43,702 411 156,811 339,915 
เพิมขึน  15,056 - - 14,936 29,992 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และ                       

การเปลียนแปลงสญัญาเช่า 36,487 9,024 - (5,680) 39,831 
คา่เสือมราคาสาํหรับปี  (39,176) (19,730) (236) (59,047) (118,189) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  151,358 32,996 175 107,020 291,549 
เพิมขึน  987 24,996 - 60,166 86,149 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และ                     

การเปลียนแปลงสญัญาเช่า (2,376) - - (2,541) (4,917) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  (29,807) (15,168) (175) (54,559) (99,709) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  120,162 42,824 - 110,086 273,072 

15.2 หนีสินตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 2,078,455 2,234,294 290,285 307,950 
หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (539,821) (570,877) (18,488) (16,073) 
รวม 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 
ซึงส่วนหนึงเป็นหนี สินตามสญัญาเช่ากบั

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6,397 14,682 
 

6,397 14,682 
ประกอบดว้ย     
   หนี สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 438,121 403,550 95,445 97,947 
   หนี สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,100,513 1,259,867 176,352 193,930 
 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 
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การเปลียนแปลงของหนี สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,663,417 2,016,630 291,877 360,753 
เพิมขึนระหวา่งปี 251,882 139,548 86,149 29,992 
ดอกเบียทีรับรู้ 75,977 85,006 7,629 7,591 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการ

เปลียนแปลงสญัญาเช่า 25,121 (48,956) (4,194) 22,131 
ชาํระค่าเช่าระหวา่งปี (535,374) (492,248) (109,664) (128,590) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 57,611 (36,563) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 41.2 ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

15.3 ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 501,129 533,119 99,709 118,189 
ดอกเบียจ่ายของหนี สินตามสญัญาเช่า 75,977 85,006 7,629 7,591 
ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน 9,974 41,446 7,696 7,458 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าซือสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํา 21,537 25,785 1,521 1,681 
ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจ่ายชาํระคา่เช่าผนัแปร

ทีไม่อิงดชันีหรืออตัรา 274,064 309,010 11,591 13,346 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาทีสาํคญัซึ งมีการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรสรุปไดด้งันี  

- สัญญาซื อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพือใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กาํหนดระยะเวลา 15 ปี โดยจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณกระแสไฟฟ้าทีใชจ้ริงและอตัราตามที
ระบุในสัญญา 

- สัญญาเกียวกบัการขนส่งคอนกรีต ซึ งสัญญาดงักล่าวมีอายเุฉลียประมาณ 5 ปี โดยจ่ายชาํระค่าเช่าผนั
แปรตามระยะทางทีใหบ้ริการจริงและอตัราทีระบุในสัญญา 

- สัญญาเช่ารถตกัลอ้ยางพร้อมพนกังานขบั ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายชาํระ             
ค่าเช่าผนัแปรตามชัวโมงการทาํงานจริงและอตัราทีระบุในสัญญา 
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15.4 อืน  ๆ  
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
จาํนวน 840.9 ล้านบาท และ 868.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 130.5 ลา้นบาท และ 151.1 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั น สัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตําและค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

16. สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  อาคารและ เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง 
ติดตังและ 
เครืองใช ้  

 ทีดิน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 26,892 604,472 1,163,155 7,678 1,802,197 
โอนเขา้ - (41,898) (3,571) (335) (45,804) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (80) (7) - (87) 
31 ธนัวาคม 2563 26,892 562,494 1,159,577 7,343 1,756,306 
ตดัจาํหน่าย -  (429,178) (830,927) - (1,260,105) 
โอนออก (26,892) - - - (26,892) 
31 ธนัวาคม 2564 -  133,316   328,650 7,343 469,309 
ค่าเสือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2563 - 468,382 998,533 6,342 1,473,257 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2,097 324 - 2,421 
ตดัจาํหน่าย - (18,301) (1,687) (335) (20,323) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (35) (3) - (38) 
31 ธนัวาคม 2563 - 452,143 997,167 6,007 1,455,317 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2,097 324 - 2,421 
ตดัจาํหน่าย - (350,462) (701,428) - (1,051,890) 
31 ธนัวาคม 2564 - 103,778 296,063 6,007 405,848 
ค่าเผือการด้อยค่า      
1 มกราคม 2563 - 104,908 157,991 1,336 264,235 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 1,884 (23,908) (1,884) - (23,908) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (44) (4) - (48) 
31 ธนัวาคม 2563 1,884 80,956 156,103 1,336 240,279 
ลดลงระหวา่งปี - (214) - - (214) 
ตดัจาํหน่าย - (78,712) (129,503) - (208,215) 
โอนออก (1,884) - - - (1,884) 
31 ธนัวาคม 2564 - 2,030  26,600 1,336 29,966 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2563 25,010 29,393 6,307 - 60,710 
31 ธนัวาคม 2564 - 27,508  5,987 - 33,495 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   
เครืองตกแตง่ 

ติดตังและ  
 อาคารและ เครืองจกัร เครืองใช ้  
 สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวาคม 2563 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวาคม 2564 133,316 328,650 7,343 469,309 
ค่าเสือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 99,582 295,417 6,007 401,006 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวาคม 2563 101,680 295,740 6,007 403,427 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวาคม 2564 103,778 296,063 6,007 405,848 
ค่าเผือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2563 2,554 26,600 1,336 30,490 
ลดลงระหวา่งปี (310) - - (310) 
31 ธนัวาคม 2563 2,244 26,600 1,336 30,180 
ลดลงระหวา่งปี (214) - - (214) 
31 ธนัวาคม 2564 2,030 26,600 1,336 29,966 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2563 29,392 6,310 - 35,702 

31 ธนัวาคม 2564 27,508 5,987 - 33,495 

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้กลบัรายการค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยที์ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน
จาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2563: 0.3 ลา้นบาท) 

 ฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยที์ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานดังกล่าว
เพียงพอ และสินทรัพยด์งักล่าวสามารถขายไดใ้นอนาคตโดยมีราคาไม่ตํากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าว 
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17. ค่าความนิยม 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 13,593,960 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (118,473) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  13,475,487 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,460,704 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 14,936,191 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดเพือทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                     

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์              

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม รวม 

คา่ความนิยม 411,844 2,515,483 11,914,267 94,597 14,936,191 
ตราผลิตภณัฑ ์ - 2,747,555 - - 2,747,555 
      

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม รวม 

ค่าความนิยม 374,604 2,438,425 10,567,861 94,597 13,475,487 
ตราผลิตภณัฑ ์ - 2,663,389 - - 2,663,389 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ย
ตน้ทุนในการขาย โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ งประมาณการจากกระแส         
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 4 - 7 ปี การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไดรั้บการ          
จดัใหอ้ยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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ขอ้สมมติทีสําคญัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                 

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                    

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม 

อตัราการเติบโตระยะยาว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 13.0 11.5 9.2 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                 

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม 

อตัราการเติบโตระยะยาว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 13.0 11.5 9.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็น
อตัราก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนัน ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชือวา่ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิด
การดอ้ยค่า 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ค่าสมัปทาน
เหมืองแร่และ
ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ 
ตรา

ผลิตภณัฑ ์
สิทธิ             

ในการใช ้
สินทรัพย ์         

ไม่มีตวัตนอืน 

สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน

ระหวา่ง
พฒันา รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563  3,610,710 2,401,995 119,785 2,770,055 3,372,591 516,887 321,489 13,113,512 
ซือเพิม 25,885 10,990 - - - - 17,209 54,084 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (7,787) - - - (17,201) (19,313) (46,255) 
โอนเขา้ (ออก) 26,149 81,668 - - 1,234 (23,863) (104,172) (18,984) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (12,745) (85) (106,666) (114,494) (4,525) (151) (238,666) 
31 ธนัวาคม 2563 3,660,790 2,474,121 119,700 2,663,389 3,259,331 471,298 215,062 12,863,691 
ซือเพิม 243 1,382 - - - 2,467 24,061 28,153 
ตดัจาํหน่าย - (47,315) - - - (34,590) - (81,905) 
โอนเขา้ (ออก) 87,746 6,735 - - - 23,610 (114,094) 3,997 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 66,311 6,698 84,166 168,030 19,906 1,379 346,490 
31 ธนัวาคม 2564 3,748,779 2,501,234 126,398 2,747,555 3,427,361 482,691 126,408 13,160,426 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม         
1 มกราคม 2563  560,723 873,223 48,361 - 454,307 318,400 - 2,255,014 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 105,875 301,741 14,240 - 109,531 13,209 - 544,596 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (7,787) - - - (17,201) - (26,942) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,729 - - - (13,515) - (1,786) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (9,723) (41) - (26,098) 294 - (35,568) 
31 ธนัวาคม 2563 664,644 1,169,183 62,560 - 537,740 301,187 - 2,735,314 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 102,144 337,651 15,135 - 122,434 11,049 - 588,413 
ตดัจาํหน่าย - (47,196) - - - (33,122) - (80,318) 
โอนเขา้ (ออก) - (11,901) - - - 11,901 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 20,436 4,104 - 30,851 15,911 - 71,302 
31 ธนัวาคม 2564 766,788 1,468,173 81,799 - 691,025 306,926 - 3,314,711 
ค่าเผือการด้อยค่า         
1 มกราคม 2563 - 17,217 - - - - - 17,217 
เพิมขึนระหวา่งปี - (17,217) - - - - - (17,217) 
31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 2,996,146 1,304,938 57,140 2,663,389 2,721,591 170,111 215,062 10,128,377 

31 ธนัวาคม 2564 2,981,991 1,033,061 44,599 2,747,555 2,736,336 175,765 126,408 9,845,715 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ค่าสมัปทาน
เหมืองแร่และ
ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ รายชือลูกคา้ 
สินทรัพย ์             

ไม่มีตวัตนอืน 

สินทรัพย ์                   
ไม่มีตวัตน

ระหวา่งพฒันา รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 3,435,342 194,190 70,000 276,496 205,430 4,181,458 
ซือเพิม 52,035 2,521 - - 319,625 374,181 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 
โอนเขา้(ออก) - 41,339 - (22,538) (29,569) (10,768) 
31 ธนัวาคม 2563 3,485,423 236,282 70,000 236,757 495,486 4,523,948 
ซือเพิม 243 150 - - 29,902 30,295 
ตดัจาํหน่าย - - - (33,121) (1,469) (34,590) 
โอนเขา้(ออก) 88,368 (12,981) - 23,610 (98,997) - 
31 ธนัวาคม 2564 3,574,034 223,451 70,000 227,246 424,922 4,519,653 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563 522,914 57,263 9,729 178,250 - 768,156 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 99,371 33,940 4,666 8,807 - 146,784 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 
โอนเขา้(ออก) - 10,489 - (10,489) - - 
31 ธนัวาคม 2563 620,331 99,924 14,395 159,367 - 894,017 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 96,019 44,650 4,666 5,896 - 151,231 
ตดัจาํหน่าย - - - (33,121) - (33,121) 
โอนเขา้(ออก) - (11,901) - 11,901 - - 
31 ธนัวาคม 2564 716,350 132,673 19,061 144,043 - 1,012,127 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2563 2,865,092 136,358 55,605 77,390 495,486 3,629,931 

31 ธนัวาคม 2564 2,857,684 90,778 50,939 83,203 424,922 3,507,526 

 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ไดแ้ก่ ตราผลิตภณัฑ์ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และเชือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินอืน 

รายการเปลียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินอืนสําหรับปีสินสุดวนัที                        
31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 3,356,312 - 
บวก: เพิมขึนระหวา่งปี 10,540,110 - 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งปี (11,219,140) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 336,327 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 3,013,609 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 
3,014 ล้านบาท (2563: 3,356 ล้านบาท) ซึ งคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 0.76 ถึง 9.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
0.86 ถึง 13.50 ต่อปี)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหนึงของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึงจาํนวน 55,929  
ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมาณ 131.3 ล้านบาท (2563: จาํนวน 49,123  ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 104.9 ล้านบาท) คํ าประกนัโดยบริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ ง โดยการทาํสัญญาขอ
วงเงิน สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง สัญญาการขอวงเงินสแตนด์บายเลต
เตอร์ออฟเครดิตดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประการทีบริษทัยอ่ยตอ้งถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วน                   
ทางการเงินต่าง ๆ อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนัเพิมเติม 
เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นทียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 15,424 ล้านบาท และ 14,011 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 10,306 ล้านบาท และ 
10,335 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และมีสัญญาวงเงินกูย้ืมซึ งไม่สามารถยกเลิกไดสี้ฉบบักบัสถาบนัการเงินที
เกียวขอ้งกนัและสถาบนัการเงินอืนอีกสามแห่งจาํนวนวงเงินรวม 9,750 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 3 ปี 
วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียอา้งอิง BIBOR หรือ THBFIX บวกส่วนเพิม อย่างไรก็ตาม 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกใช้วงเงินกูย้ืมดงักล่าว 

สัญญาวงเงินกู้ยืมได้กาํหนดเงือนไขบางประเภททีบริษทัฯต้องถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินต่าง ๆ เป็นตน้ 
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20. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 294,423 138,458 773,365 126,700 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,896,552 3,810,709 1,611,370 1,430,211 
เจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 40,102 45,986 302,103 357,930 
เจา้หนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 193,430 183,188 27,817 40,034 
เจา้หนี เงินประกนัผลงาน 22,079 16,545 3,315 2,680 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 47,101 99,284 19,552 37,481 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 5,493,687 4,294,170 2,737,522 1,995,036 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,526,930 7,578,365 7,000,000 6,989,500 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (7,238,398) (339,184) (7,000,000) - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน - สุทธิ              

จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 288,532 7,239,181 - 6,989,500 

รายการเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 สรุป        
ไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 7,578,365 6,989,500 
บวก:  เพิมขึนระหวา่งปี 280,834 - 

 ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการกูย้มืระหวา่งปี 10,500 10,500 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งปี (399,168) - 
ผลต่างจากแปลงค่างบการเงิน 56,399 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 7,526,930 7,000,000 

เมือวนัที 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ งในวงเงิน 7,000 
ลา้นบาท เงินกูย้ ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียอา้งอิง THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ ม และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทังจาํนวนเมือสินปีที 5 นบัจากวนัทีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงิน
กู้ยืมดงักล่าวจาํนวน 7,000 ล้านบาทเมือวนัที 17 มกราคม 2560 ต่อมาเมือวนัที 17 มกราคม 2565 บริษทัฯ          
ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวแลว้ 
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สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประเภททีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วน 
ทางการเงินต่าง ๆ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนัเพิมเติม 
เป็นตน้ 

เมือวนัที 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมอีกฉบบัหนึ งกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ งใน
วงเงิน 3,000 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.75 ต่อปีตลอดอายุ
สัญญา และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทังจาํนวนภายใน 3 ปีนบัจากวนัทีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯ
ไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าวจาํนวน 3,000 ลา้นบาทเมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวทังจาํนวนก่อนครบกาํหนดเมือวนัที 30 ธันวาคม 2563 

ณ  ว ันที  31 ธันวาคม 2564 บ ริษทั ย ่อยในต่างป ระเท ศมีเงินกู ย้ ืมระยะยาวจากส ถาบ นัการเงิน อื น                
จาํนวน 583 ล้านรูปีศรีลงักา และ 294,140 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 526.9 ล้านบาท (2563: 1,217 
ลา้นรูปีศรีลงักา และ 303,650 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 588.9 ลา้นบาท) ซึ งเงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบียร้อยละ 3.66 - 8.44 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.20 - 6.84 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2567 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 
1,190 ลา้นตากา 967 ลา้นรูปีศรีลงักา 75,547 ลา้นดองเวียดนาม และ 100 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 838 ลา้นบาท 
(2563: 57,778 ลา้นดองเวยีดนาม หรือเทียบเท่า 75 ลา้นบาท) 

22. หุ้นกู้ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของบญัชีหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสรุปไดด้งันี  
  ราคาต่อ  วนัครบกาํหนด              มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย                                         มูลค่าตามบญัชี                        
 จาํนวนหน่วย หน่วย อายุ ไถ่ถอน อตัราดอกเบีย 2564 2563 2564 2563 
  (บาท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (บาท) (บาท) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้กูชุ้ดที 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษายน 2567 2.46 1,027 1,025 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษายน 2569 2.70 1,022 1,029 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภาคม 2567 3.65 1,053 1,061 2,500,000 2,500,000 
หุน้กูชุ้ดที 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภาคม 2570 4.08 1,074 1,101 5,000,000 5,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภาคม 2572 4.26 1,077 1,104 4,500,000 4,500,000 
รวม        16,000,000 16,000,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย    (21,082) (24,869) 
รวมหุน้กู ้      15,978,918 15,975,131 
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การเปลียนแปลงของหุ้นกูส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 15,975,131 15,975,131 
บวก:  ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 3,787 3,787 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 15,978,918 15,978,918 

 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุชือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้กาํหนด
ทีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 

23. หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,045,764 1,158,758 1,036,660 1,148,025 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (120,591) (113,862) (118,680) (112,232) 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 925,173 1,044,896 917,980 1,035,793 

รายการเปลียนแปลงของหนี สินระยะยาวสําหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,158,758 1,148,025 
บวก:  เพิมขึนระหวา่งปี 243 243 
 รับรู้ดอกเบียจ่ายระหวา่งปี 35,597 35,227 
หกั:  จ่ายชาํระระหวา่งปี (148,834) (146,835) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,045,764 1,036,660 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงการต่ออายุหรือไดรั้บประทานบตัรกบักรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพือตอบแทนการออกประทานบตัรโดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูพนัในการจ่ายชาํระผลตอบแทนเป็นรายปีจาํนวน  
7 - 11 งวด ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.5 - 4.2 ต่อปี และไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ในพืนทีทีไดรั้บ
ประทานบตัรในเขตป่าสงวน ซึ งกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใหก้บักรมป่าไมเ้ป็นรายปี
จาํนวน 5 งวด 
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24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

24.1 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยในประเทศและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึ นตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จาํกดั นอกจากนี  บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาและบงักลาเทศ และพนกังาน
ได้ร่วมกันจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 12 ของ
เงินเดือนเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพ และบริษัทย่อยในประเทศศรีลังกาและพนักงานยงัได้ร่วมกันจดัตั ง
กองทุนทรัสต ์ซึ งบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเขา้กองทุนทรัสต ์

 ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 160 ลา้นบาท (2563: 183 ลา้นบาท) 
และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 87 ลา้นบาท (2563: 92 ลา้นบาท)  

24.2 โครงการผลประโยชน์ 

24.2.1 เงินทุนเลียงชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั งเงินทุนเลี ยงชีพ (ทีไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่างหากจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั) พนกังานทีทาํงานครบ 5 ปี มีสิทธิไดรั้บ
เงินทุนเลียงชีพเต็มจาํนวน สําหรับพนกังานทีทาํงานไม่ครบ 5 ปี จะไม่ไดรั้บส่วนทีกลุ่มบริษทัสมทบ
ให้ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจะตอ้งจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายสมทบเป็นรายเดือน
เขา้เงินกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมาชิก 

24.2.2 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามกฎหมายแรงงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึ งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 24.2.3   ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานไดแ้ก่ เงินสงเคราะห์การ
ลาออกจากงานตามระยะเวลาในการทาํงานและรางวลัการปฏิบติังานเมือทาํงานครบตามระยะเวลา
ทีกาํหนด  

 หนี สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานวดัค่าโดยวิธีคิด
ส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชอ้ตัราส่วนลดซึ งใกลเ้คียงกบัอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหนี สินโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ 
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การเปลียนแปลงของสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน     
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,238,235 1,511,778 59,770 2,809,783 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 27,896 129,848 52,290 210,034 
ตน้ทุนดอกเบีย 12,459 38,250 1,834 52,543 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (45,957) 35,256 (6,779) (17,480) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (371) (371) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - (3,812) (3,812) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - (5,126) (5,126) 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (11,836) (27,864) 8,396 (31,304) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (8,477) (270,208) (6,545) (285,230) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  340,330 2,503 3,463 346,296 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 15,424 - - 15,424 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (254,379) (339,220) (12,530) (606,129) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (5,177) - (5,177) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 1,313,695 1,075,166 90,590 2,479,451 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์  

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน     
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,313,695 1,075,166 90,590 2,479,451 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 49,805 85,547 10,896 146,248 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - 9,802 9,802 
ตน้ทุนดอกเบีย 20,438 24,973 1,616 47,027 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (10,629) 8,442 129 (2,058) 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - 398 398 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - 3,514 3,514 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 1,342 - 1,342 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (51,661) (74,330) (767) (126,758) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  983 15,381 3,331 19,695 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 15,320 - - 15,320 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (38,018) (69,758) (22,479) (130,255) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 20,513 4,966 25,479 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 1,299,933 1,087,276 101,996 2,489,205 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน    
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,015,236 906,532 45,355 1,967,123 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 21,436 60,925 5,325 87,686 
ตน้ทุนดอกเบีย 9,838 16,185 788 26,811 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (36,909) 19,792 (5,092) (22,209) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (355) (355) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - 118 118 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - (4,810) (4,810) 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (4,744) (198,013) (4,516) (207,273) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (8,103) (21,168) 5,723 (23,548) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  258,907 16,954 1,482 277,343 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 11,995 - - 11,995 
รับโอนจากบริษทัยอ่ย 20,131 6,141 247 26,519 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (236,483) (219,226) (5,526) (461,235) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 1,051,304 588,122 38,739 1,678,165 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน    
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,051,304 588,122 38,739 1,678,165 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 38,315 39,377 3,854 81,546 
ตน้ทุนดอกเบีย 16,312 9,053 476 25,841 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (10,629) 6,303 129 (4,197) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - (191) (191) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - 658 658 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (40,608) (27,680) (530) (68,818) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  6,919 4,001 2,404 13,324 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 11,777 - - 11,777 
รับโอนจากบริษทัยอ่ย (972) 909 121 58 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (35,302) (42,595) (13,464) (91,361) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 1,037,116 577,490 32,196 1,646,802 
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กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
128 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 87 ล้านบาท) (2563: จาํนวน 91 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จาํนวน 56 ลา้นบาท)) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศประมาณ 8 ปี และของบริษัทย่อยในต่างประเทศประมาณ 7 - 9 ปี            
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) (2563: บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศประมาณ 10 ปี และของบริษทัยอ่ย
ในต่างประเทศประมาณ 6 - 23 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)) 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.8, 2.1, 11.6 1.6, 2.0, 7.7 2.1 1.6 
อตัราการขึนเงินเดือน                     3.0 - 8.0 3.0 - 8.0 3.0 3.0 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (192.7) 217.4 (126.4) 142.3 
อตัราการขึนเงินเดือน  127.2 (113.6) 69.1 (61.4) 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (208.2) 236.8 (140.0) 158.8 
อตัราการขึนเงินเดือน  133.8 (118.2) 76.5 (67.8) 
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25. สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรือถอน  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สาํรองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง 

สาํรองตน้ทุนใน
การรือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  152,845 122,156 275,001 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  71,865 (4,115) 67,750 
ดอกเบียทีรับรู้ 19,477 2,829 22,306 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (5,600) (2,846) (8,446) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด (13,451) - (13,451) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (140) - (140) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 224,996 118,024 343,020 
เพิมขึนในระหวา่งปี  5,292 315 5,607 
กลบัรายการระหวา่งปี (4,812) - (4,812) 
ดอกเบียทีรับรู้ 31,816 2,376 34,192 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (10,962) (7,505) (18,467) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 929 - 929 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,634 - 9,634 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 256,893 113,210 370,103 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํรองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง 

สาํรองตน้ทุนใน
การรือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  54,319 12,937 67,256 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  71,865 (3,757) 68,108 
ดอกเบียทีรับรู้ 2,699 302 3,001 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (5,600) - (5,600) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 2,540 - 2,540 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 125,823 9,482 135,305 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  5,292 (363) 4,929 
ดอกเบียทีรับรู้ 6,953 324 7,277 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (10,962) - (10,962) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 65 - 65 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 127,171 9,443 136,614 
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 สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมือง 

 กลุ่มบริษทับนัทึกสํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองโดยคาํนวณจากพืนทีทีได้รับสัมปทานเหมืองทีใช้ในการ
ดาํเนินงานคูณด้วยอตัราสํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองซึ งคาํนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของกลุ่มบริษทั โดย
อตัราสํารองนี คาํนวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการฟื นฟูสภาพเหมืองทังหมดตลอดอายุของเหมือง 
สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษทัจะทบทวนอตัราสํารองอย่าง
สมําเสมอและจะมีการปรับอตัราสาํรองใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ่้ายจริงทีจะเกิดขึน 

 สํารองต้นทุนในการรือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี สินสําหรับตน้ทุนในการรื อถอนเครืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
เนืองจากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการรื อถอนเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบกิจการภายหลงั  
จากสินสุดสัญญาเช่าทีดิน 

26. เงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ 

 เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้รับเงินสนับสนุนจาํนวน 457.1 ล้านเยน (หรือประมาณ 
129.1 ล้านบาท) จากมูลนิ ธิศูนย์สิ งแวดล้อมโลก (Global Environment Centre Foundation or “GEC”) 
สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาํความร้อนเหลือทิงกลบัมาใช้ใหม่ เพือลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษทัย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงือนไขภายใต้โปรแกรม Joint 
Crediting Mechanism (JCM) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของรายได้รอการรับรู้สําหรับเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้งกับสินทรัพย์
ดังกล่าวจาํนวน 97.6 ล้านบาท (2563: 106.2  ล้านบาท) แสดงเป็นส่วนหนึ งของหนี สินไม่หมุนเวียนอืนใน            
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

27. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
เป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
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28. รายได้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑที์เกียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์

 
35,083,932 34,063,727 18,381,318 19,392,804 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 5,166,304 6,377,344 - - 
บริการกาํจดัของเสียและทาํความสะอาด

ภาคอุตสาหกรรม 1,081,108 1,177,474 - - 
อืน ๆ 347,018 381,495 136,517 165,565 
รวมรายได ้ 41,678,362 42,000,040 18,517,835 19,558,369 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง 41,237,684 41,415,158 18,517,835 19,558,369 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง 440,678 584,882 - - 
รวมรายได ้ 41,678,362 42,000,040 18,517,835 19,558,369 

29.  รายได้อืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กาํไรสุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ - 3,193 - - 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน 27,717 12,097 4,782 - 
อืน ๆ 184,144 158,300 74,692 62,665 
รวมรายไดอื้น 211,861 173,590 79,474 62,665 

30.  ค่าใช้จ่ายอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ 4,872 - 243 210 
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลียน - - - 28,939 
ขาดทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าและจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย

สินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 164,146 104,337 103,065 32,087 
อืน ๆ 46,203 15,650 4,885 - 
รวมค่าใชจ่้ายอืน 215,221 119,987 108,193 61,236 
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 6,442,565 8,005,767 7,108,623 7,714,177 
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ                           

สินคา้ระหวา่งผลิต (197,615) 246,323 93,377 170,997 
คา่ใชจ่้ายในการผลิตอืน 16,765,607 13,628,953 2,859,651 2,744,788 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 4,054,888 4,455,485 1,858,427 2,153,791 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 4,071,653 3,891,483 1,597,566 1,588,079 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 33)  3,893,107 3,934,817 1,500,740 1,548,414 
ค่าใชจ่้ายอืน 2,706,788 2,517,829 1,210,227 957,805 
รวมค่าใชจ่้าย 37,736,993 36,680,657 16,228,611 16,878,051 

32.  ต้นทุนทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของเงินกูย้มื 788,786 997,552 659,575 799,636 
ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนี สินตามสญัญาเช่า 75,977 85,006 7,629 7,591 
ดอกเบียจ่ายของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให ้                  

เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงใน
กระแสเงินสด 149,575 

 
115,816 149,575 

 
115,816 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนี สินระยะยาวสาํหรับ
ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  35,597 39,042 35,227 38,607 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของสาํรองค่าฟื นฟสูภาพเหมือง
และตน้ทุนในการรือถอน  34,192 22,306 7,277 3,001 

อืน ๆ 153,813 114,634 114,645 84,824 
รวมตน้ทุนทางการเงิน 1,237,940 1,374,356 973,928 1,049,475 
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33. สรุปค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

 ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  

 และบริการ การบริหาร รวม และบริการ การบริหาร รวม 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,514,435 286,709 2,801,144 2,530,315 324,366 2,854,681 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 379,199 121,930 501,129 299,513 233,606 533,119 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้น          

การดาํเนินงาน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 527,412 61,001 588,413 466,741 77,855 544,596 
รวมค่าเสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย 3,421,046 472,061 3,893,107 3,296,569 638,248 3,934,817 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  

 และบริการ การบริหาร รวม และบริการ การบริหาร รวม 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 10,711 10,711 - 10,711 10,711 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 998,451 238,217 1,236,668 1,028,326 241,983 1,270,309 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 38,067 61,642 99,709 41,909 76,280 118,189 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้น                      

การดาํเนินงาน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 123,002 28,229 151,231 127,461 19,323 146,784 
รวมคา่เสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย 1,159,520 341,220 1,500,740 1,197,696 350,718 1,548,414 
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34. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 712,786 801,704 335,226 277,691 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   นิติบุคคลของปีก่อน (29,649) (8,526) (314) (4,169) 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ

จากภาษีนาํเขา้วตัถุดิบระหวา่งปี 26,773 25,279 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 50,957 58,008 47,959 55,029 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว (167,450) (117,893) (58,454) 32,667 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี (682,180) (2,927) - - 
ภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน (88,763) 755,645 324,417 361,218 

 จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวกบัผลกาํไร        
จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 29,661 4,426 29,661 4,426 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวกบัผลกาํไร       
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 15,319 (3,337) 11,099 (9,304) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,220,836 4,780,950 4,118,195 4,568,584 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
 

10%, 15%, 18%, 
20%, 22%,          
24%, 30% 

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

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 564,667 715,635 823,639 913,717 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

ของปีก่อน (29,649) (8,526) (314) (4,169) 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจาก

ภาษีนาํเขา้วตัถุดิบระหวา่งปี 26,773 25,279 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 50,957 58,008 47,959 55,029 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี (682,180) (2,927) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 42) (42,284) (30,706) - - 
 การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,438 32,634 - - 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 98,943 106,304 12,923 3,062 
 รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (533,496) (558,806) 
 ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (36,656) (111,173) - (4,980) 
 ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,981 16,888 - - 
 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ของปีก่อน 
 

(30,438) 
 

(31,628) 
 

(16,702) 
 

(31,628) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีมีสิทธิหกัได ้     
 ทางภาษี (9,880) (11,454) (9,592) (11,006) 
 อืน ๆ (6,435) (2,689) - - 
รวม (19,331) (31,824) (546,867) (603,358) 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน (88,763) 755,645 324,417 361,219 
อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง -2.1% 15.8% 7.9% 7.9% 

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 The Inland Revenue (Amendment) Act. ครั งที 10 ของปี 2564 ของประเทศ    
ศรีลังกาได้มีการประกาศบงัคบัใช้ซึ งกาํหนดให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีเกียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทย่อยในประเทศศรีลังกาจากอัตราร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 18 โดยให้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล          
อตัราใหม่ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดส้ะทอ้นการเปลียนแปลงของ
อตัราภาษีดงักล่าวโดยมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนและงวดปัจจุบนัของบริษทัย่อยใน
ประเทศศรีลงักาเป็นจาํนวน 35.3 ลา้นบาท และจาํนวน 15.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั และปรับปรุงหนี สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 678.7 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมของปีปัจจุบนั    
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการ                 
ตดับญัชีสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 
ณ วนัที            

1 มกราคม 2563  

รับรู้ใน    
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน    
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ผลต่างจาก  
การแปลงค่า
งบการเงิน 

ณ วนัที           
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 511,744   (67,850) 3,337   (1,773) 445,458  
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ช ้   

ในการดาํเนินงาน 191,678  48,813  -  (933) 239,558  
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 42,078  6,736   (4,426) -    44,388  
รายไดร้อการตดับญัชี 180,255   (26,760) - 361  153,856  
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 122,305   (67,088) -  (1,232) 53,985  
สญัญาเช่า - 14,452  -  (106) 14,346  
อืน ๆ 199,426  27,244  - 6,049  232,719  
รวม 1,247,486   (64,453)  (1,089) 2,366  1,184,310  
หนีสินภาษีเงนิได้ รอการตัดบัญชี      
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,106,012   (67,831) -  (14,491) 1,023,690  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,496,893   (90,850) -  (51,571) 1,354,472  
สญัญาเช่า - 7,265  -  (356) 6,909  
ดอกเบียคา้งจ่าย 6,649  6,736                       -    - 13,385  
อืน ๆ 45,159   (40,593) -  (5) 4,561  
รวม 2,654,713   (185,273)                      -     (66,423) 2,403,017  
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ  (1,407,227) 120,820   (1,089) 68,789  (1,218,707) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,099,554    1,101,251  
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,506,781)     (2,319,958) 
สินทรัพย์ (หนีสิน)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (1,407,227)     (1,218,707) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที             

1 มกราคม 2564 

รับรู้ใน    
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน    
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ผลต่างจาก  
การแปลงค่า
งบการเงิน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 445,458  (4,639) (15,319) 4,190 429,690 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ช ้   

ในการดาํเนินงาน 239,558  25,462 - 1,251 266,271 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 44,388  830 (29,661) - 15,557 
รายไดร้อการตดับญัชี 153,856  5,560 - 3,806 163,222 
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 53,985  (42,634) - 1,204 12,555 
สญัญาเช่า 14,346  9,651 - 130 24,127 
อืน ๆ 232,719  1,007 - 2,085 235,811 
รวม 1,184,310  (4,763) (44,980) 12,666 1,147,233 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,023,690  (305,218) - 51,304 769,776 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,354,472  (552,740) - 33,823 835,555 
สญัญาเช่า 6,909  (1,399) - 642 6,152 
ดอกเบียคา้งจ่าย 13,385  568 - - 13,953 
อืน ๆ 4,561  4,396 - 50 9,007 
รวม 2,403,017  (854,393) - 85,819 1,634,443 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (1,218,707) 849,630 (44,980) (73,153) (487,210) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,101,251     1,199,477 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,319,958)    (1,686,687) 
สินทรัพย์ (หนีสิน)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ  (1,218,707)    (487,210) 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ณ วนัที               

1 มกราคม 2563 

รับรู้ใน     
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน      
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 357,141 (67,460) 9,304 298,985 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 85,593 25,112 - 110,705 
รายไดร้อการตดับญัชี 112,368 (14,793) - 97,575 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 42,078 6,736 (4,426) 44,388 
สญัญาเช่า - 1,790 - 1,790 
อืน ๆ 55,852 22,684 - 78,536 
รวม 653,032 (25,931) 4,878 631,979 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ดอกเบียคา้งจ่าย 6,649 6,736 - 13,385 
รวม 6,649 6,736 - 13,385 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 646,383 (32,667) 4,878 618,594 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ณ วนัที         

1 มกราคม 2564  

รับรู้ใน     
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน      
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 298,985 2,009 (11,099) 289,895 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 110,705 23,184 - 133,889 
รายไดร้อการตดับญัชี 97,575 3,712 - 101,287 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 44,388 565 (29,661) 15,292 
สญัญาเช่า 1,790 (315) - 1,475 
อืน ๆ 78,536 29,867 - 108,403 
รวม 631,979 59,022 (40,760) 650,241 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ดอกเบียคา้งจ่าย 13,385 568 - 13,953 
รวม 13,385 568 - 13,953 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 618,594 58,454 (40,760) 636,288 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 193,433 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 283 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 737 ลา้นบาท (2563: จาํนวน 249,200 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 364 ลา้น
บาท รวมเป็นเงิน 897 ลา้นบาท) ทีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
31 ธนัวาคม 2564 - 266 
31 ธนัวาคม 2565 224 222 
31 ธนัวาคม 2566 209 187 
31 ธนัวาคม 2567 153 146 
31 ธนัวาคม 2568 95 76 
31 ธนัวาคม 2569 56 - 
 737 897 

35. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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36. เงินปันผล 

 เมือวนัที 26 มีนาคม 2563 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2562 เพิมเติมในอตัราหุน้ละ 4.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 1,192 ลา้นบาท ดงันัน เมือรวมเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลจาํนวนหุ้นละ 4.0 บาท ทาํให้เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2562 มีจาํนวนทังสินหุ้นละ 8.0 บาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเพิมเติมดงักล่าวในวนัที 3 เมษายน 2563 

 เมือวนัที 25 มีนาคม 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 2,682 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าว             
ในวนัที 5 เมษายน 2564  

37. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทังสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

1. ส่วนงานซีเมนต ์เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายปูนซีเมนต ์

2. ส่วนงานคอนกรีตและหินทราย เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ หินและทราย 

3. ส่วนงานการคา้ เป็นส่วนงานทีนาํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนต ์และผลิตภณัฑอื์นทีเกียวขอ้ง 

4. ส่วนงานผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนตส์ําเร็จรูป 
(มอร์ตาร์) ผลิตภณัฑ์กาวซีเมนต ์วสัดุตกแต่งแทนไมจ้ากไฟเบอร์ซีเมนต ์และผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบา
ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตระบบออโตเคลฟ (Auto Clave) 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตังของลูกคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 21,011 22,768 
ประเทศศรีลงักา 7,264 5,702 
ประเทศเวยีดนาม 5,943 6,203 
ประเทศออสเตรเลีย 1,919 1,727 
ประเทศบงักลาเทศ 1,670 1,330 
ประเทศจีน 595 1,306 
ประเทศกมัพูชา 849 765 
ประเทศอืน ๆ 2,427 2,199 
รวม 41,678 42,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเครืองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี)   
ประเทศไทย 27,246 28,576 
ประเทศเวยีดนาม 20,374 18,469 
ประเทศศรีลงักา 11,481 11,134 
ประเทศบงักลาเทศ 1,148 891 
ประเทศอินโดนีเซีย 1,020 932 
รวม 61,269 60,002 

ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

38. หนีสินทีอาจเกิดขึน 
38.1 หนังสือคําประกันธนาคาร 

38.1.1 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ าประกันทีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 1,098.3 ล้านบาท 2,282.8 ล้านรูปีศรีลังกา 32.1 ล้านตากา 21,292.7          
ล้านดองเวียดนาม และ 0.7 ล้านยูโร (2563: 875 ล้านบาท 744 ล้านรูปีศรีลังกา 47 ล้านตากา และ 
18,292 ลา้นดองเวียดนาม) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 79 ลา้นบาท (2563: 69 ลา้นบาท)) ซึ งเกียวเนือง
กบัการคําประกนัการใช้ไฟฟ้า การไดรั้บสัมปทานเหมืองแร่และการคําประกนัอืน ๆ ตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 
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38.1.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัร่วมและการร่วมคา้คงเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 5.9 ล้านบาท 19,990 ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 5.9 ล้านบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้  

38.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

38.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งมีขอ้พิพาททียืนต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัที 14 มิถุนายน 2560 
เกียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจาํนวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหนึ ง โดยการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างขันตอนของอนุญาโตตุลาการ 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าว
ได้ในขณะนี แต่เชือว่าความเป็นไปได้ทีกรณีพิพาทดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคัญต่อ           
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชี 

38.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งถูกกล่าวหาจากกรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาในกรณีการ
คาํนวณอากรและภาษีโดยมิได้รวมคาํนวณการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น ค่าเสียเวลาของเรือ ค่าชดเชยค่า           
ความร้อนและความชืน ค่าเบี ยประกนัความเสียงจากการเกิดสงคราม ค่าบรรทุกขนยา้ย และค่าบรรทุก
สินคา้บนเรือ โดยเมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2562 กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักามีคาํสังให้บริษทัย่อย
จ่ายอากรและภาษีเป็นจาํนวนรวมทั งสิ น 545 ล้านรูปีศรีลังกา (หรือประมาณ 90 ล้านบาท)     
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ืนอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวเนืองจากบริษทัยอ่ยเชือว่าขอ้กล่าวหาปราศจาก
หลกัการและพืนฐานในการประเมิน และเมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู ่ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชือวา่ความเป็นไปได้
ทีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากนี  กรมศุลกากรของประเทศศรีลังกาได้ดาํเนินการตรวจสอบบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ งใน
ประเทศศรีลงักา โดยกล่าวหาวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวหลีกเลียงการชาํระอากรและภาษีทีเกียวขอ้งกบัการ
นาํเขา้ปูนซีเมนต์และสินคา้อืนทีเกียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี ทางกรมศุลกากรยงัไม่มีการแจง้ยอด
ประเมินภาษีดงักล่าวแก่บริษทัย่อย จึงทาํให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้กล่าวหาดงักล่าวได้
ในขณะนี  อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเชือวา่บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินพิธีการทางศุลกากร
และการแสดงมูลค่าการนาํเขา้ตาม Schedule E แห่งพิธีการศุลกากรของประเทศศรีลงักาแล้ว และเมือ
พิจารณาจากข้อมูลที มีอยู่ ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกับความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของ              
บริษัทย่อยดังกล่าว แล้วเห็นว่าความเป็นไปได้ทีคดีดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคัญต่อ             
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าว
ไวใ้นบญัชี 
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38.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นการประเมินภาษีอากรสําหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจาํนวนเงินทังสิน 119 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 20 ลา้นบาท) ในส่วนของค่าใชจ่้ายทางภาษี
สําหรับรายจ่ายดอกเบี ยและค่าสิทธิ ที จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยืนอุทธรณ์คาํตัดสินของ
กรมสรรพากรของประเทศศรีลงักา และเมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู ่ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชือวา่ความเป็นไปได้
ทีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากนี  บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักามีกรณีพิพาททัวไปและกรณีพิพาทดา้นภาษีอากรอืน ๆ และ
เมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู่ ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของทีปรึกษากฎหมาย และที
ปรึกษาดา้นภาษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเชือว่าความเป็นไปไดที้กรณีพิพาทดงักล่าวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สิน
จากกรณีเหล่านี ไวใ้นบญัชี 

38.2.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ งในประเทศบังกลาเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีความด้านภาษีอากรที เกี ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได้กับหน่วยงานทีเกียวข้องรวมเป็นเงินทีถูกเรียกร้องหรือประเมิน
ทั งสิน 341 ล้านตากา (หรือประมาณ 133 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส้อบทานผลกระทบทีอาจเกิดขึนรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้และคดีความด้านภาษีอากรในอดีตและไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินสําหรับ
กรณีดงักล่าวไวแ้ลว้จาํนวน 39 ลา้นตากา (หรือประมาณ 15 ลา้นบาท)   

38.2.5 ในระหว่างปี 2564 บริษทัสองแห่งกล่าวหาว่าบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ งไดบ้อกเลิกสัญญา
บริการก่อนครบกําหนด ซึ งการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ            
ศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวอยูร่ะหว่างการ
ประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าว ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

38.2.6 ในเดือนธนัวาคม 2563 กรมสรรพากรของประเทศกมัพูชาไดมี้การประเมินการยืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายของ
การร่วมค้าสําหรับปี 2561 - 2563 ตํ าไป โดยผู ้บริหารของการร่วมค้าดังกล่าวได้มีการประมาณ            
จาํนวนเงินสูงสุดทีคาดวา่จะจ่ายสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวจาํนวน 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 23 ล้านบาท) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 การร่วมคา้ดงักล่าวได้บนัทึกประมาณการ
หนี สินจากการประเมินภาษีดงักล่าวไวแ้ลว้เตม็จาํนวน  
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38.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนกังานของบริษทัฯเกียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชย
ในส่วนทีนอกเหนือจากนโยบายของบริษทัฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจาํนวน 43 ลา้นบาท โดยการ
พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหาร                
ของบริษัทฯได้สอบทานผลกระทบทีอาจเกิดขึ นและได้บันทึกประมาณการหนี สินจาํนวน 11 ล้านบาท                        
ทีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯสาํหรับกรณีดงักล่าวไวแ้ลว้ 

39. ภาระผูกพนั 

39.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัทีสาํคญัดงันี   

39.1.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 324 ล้านบาท                         
(งบการเงินเฉพ าะกิจการ: 172 ล้านบ าท ) (2563: 305 ล้านบาท (งบการเงิน เฉพ าะกิจการ:                 
127 ลา้นบาท)) 

39.1.2 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตําและบริการอืน ๆ ณ วนัที            
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 305 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 233 ลา้นบาท) (2563: 313 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 281 ลา้นบาท)) 

39.1.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญากบับริษทัแห่งหนึ งเกียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริการอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 5 ปี เริมตังแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที            
31 มกราคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอตัราที
ระบุในสัญญา 

39.1.4 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญาทีเกียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีนํามาใช้ภายในกลุ่ม
บริษทั อาทิ ระบบบญัชี ระบบการจดัการการขนส่ง รวมถึงสัญญาทีเกียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษา
ระบบดังกล่าว ทังนี บริษทัย่อยดังกล่าวผูกพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอตัราทีระบุใน
สัญญา 

39.1.5   บริษทัฯไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหนึ งเกียวกบัการให้บริการเกียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทังนี  บริษทัฯผกูพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา 

39.1.6 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญารับบริการระยะยาวทีเกียวข้องกบัการจดัหาพนักงานชัวคราว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีระบุในสัญญา 
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39.1.7 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซือวตัถุดิบและเชือเพลิง การจา้งงานขนส่งและการขายสินคา้ 
ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

39.1.8 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑ์และอตัราทีกาํหนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

39.1.9 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ งไดเ้ขา้ทาํสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ ง 
ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 10 ปี เริมตังแต่วนัที 6 มีนาคม 2545 ถึงวนัที 5 มีนาคม 2555 และสามารถ
ต่ออายุโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตาม
เกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา  

39.1.10 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญาทีเกียวกับลิขสิทธิ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั งนี บริษทัย่อย
ดงักล่าวผกูพนัทีจะจ่ายค่าลิขสิทธิ ตามเกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา 

39.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ งมีภาระผูกพนัเกียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามทีกาํหนด
โดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน โดยเงินสมทบดงักล่าวคาํนวณจากปริมาณไฟฟ้าทีจาํหน่าย
และอตัราทีกาํหนดตามกฎหมาย 

39.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาเกียวกบัการจา้งผลิตทรายสําหรับใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรีต 
ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะจ่าย
ค่าตอบแทนตามปริมาณทีผลิตจริงและอตัราทีระบุในสญัญา 

39.2 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตําและบริการอืน ๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 34.0     
ลา้นบาท (2563: 49.7 ลา้นบาท) 

39.3 การร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าเครืองจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี โดยการจ่ายค่าเช่าผนัแปรจะ
คาํนวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผลิตและใชจ้ริง 

39.4 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.9 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 23.3 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 53.5 ลา้นบาท (2563: 1.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22.0 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 65.7 ลา้นบาท) 
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40. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ดงันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
ตราสารอนุพนัธ์        

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.5 - - - - 
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - - 16.6 - - - 
       
หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
ตราสารอนุพนัธ์       
   สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 76.5 - - 76.5 - 
   สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1.3 - - - - 
       
สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,698.0 - - 3,698.0 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - - 1,721.6 - - 2,257.0 
       
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
หุน้กู ้ - 16,945.5 - - 16,945.5 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั  
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
ตราสารอนุพนัธ์        

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4.1 - - 0.3 - 
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - - 59.6 - - - 
       
หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
ตราสารอนุพนัธ์       
   สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 221.9 - - 221.9 - 
       
สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,930.0 - - 1,930.0 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -  1,302.6 - - 1,701.8 
       
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
หุน้กู ้ - 17,234.7 - - 17,234.7 - 

96

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



 

75 

 

41. เครืองมือทางการเงิน  

41.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 526 4,129 18 261 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 526 4,129 18 261 
     
หนีสินตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,310 41 - - 

หนี สินตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดใหเ้ป็น                      
เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 76,478 221,941 76,478 221,941 

รวมหนีสินตราสารอนุพนัธ์ 77,788 221,982 76,478 221,941 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ได้กําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซึ งมีอายสุัญญาโดยทัวไปไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์ทีกําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ความเสียงจากอัตราดอกเบี ย 

 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยซึ งมีจาํนวนเงินตามสัญญา 7,000        
ลา้นบาท (2563: 7,000 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดรั้บดอกเบียในอตัราผนัแปรเท่ากบั THBFIX 6 months บวก
ส่วนเพิมของจาํนวนเงินตามสัญญาและจ่ายดอกเบียคงทีในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ทังนี  สัญญาดงักล่าวทาํขึน
เพือเป็นการป้องกันความเสี ยงจากกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมซึ งมีอัตราดอกเบี ยลอยตัว โดยสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียดงักล่าวครบกาํหนดในเดือนมกราคม 2565 
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 รายการทีมีการป้องกนัความเสียงนี ถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง 
เนืองจากสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียมีเงือนไขทีตรงกนักบัเงือนไขของเงินกูย้มืทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั 
(อนัได้แก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบกาํหนด วนัทีจ่ายชําระ และวนัทีมีการปรับอตัราดอกเบี ย) บริษทัฯได้
กาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียงไวที้ 1:1 เนืองจากความเสียงอา้งอิงของสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบี ยเหมือนกับองค์ประกอบของความเสี ยงที มีการป้องกัน นอกจากนี  ในการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี ยง บริษัทฯได้ใช้วิธีอนุพันธ์เสมือนพร้อมกับเปรียบเทียบการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงกบัการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงสาํหรับความเสียงทีมีการป้องกนั 

 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี  
• อตัราดอกเบียทีใชใ้นการคิดลดรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง

มีความแตกต่างกนั  
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกนั

ความเสียงมีความแตกต่างกนั  
• ความเสียงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียงมีความแตกต่างกนั 
 ผลกระทบของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรม 
ซึงใชว้ดัความ                 

ไม่มีประสิทธิผลใน 
การป้องกนัความเสียง 

 
สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
ส่วนทียงัคงป้องกนั

ความเสียงต่อไป 
ส่วนทีไดย้ติุการป้องกนั 

ความเสียงแลว้ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบียจ่ายของเงินกูย้มืระยะยาว 1,272 93,686 6,712 155,015 - - 

 ผลกระทบของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 และผลกระทบของการป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดต่องบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

จาํนวนเงิน  

 
บรรทดัที

แสดงรายการ
ในงบแสดง 

การเปลียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมซึ งใชว้ดั
ความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั 
ส่วนทีมีประสิทธิผล

ทีรับรู้ในงบกาํไร 
ส่วนทีไม่มีประสิทธิผล

ทีรับรู้ใน 

สาํรองสาํหรับการ
ป้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสด        

ทีโอนไปยงั 

 
บรรทดัที

แสดงรายการ
ในงบกาํไร 

 ตามสัญญา มูลค่าตามบญัชี ฐานะการเงิน ความเสียง ขาดทุนเบด็เสร็จอืน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน ขาดทุน 
 2564 2563 2564 2563  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563  

สัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบีย - 
สาํหรับป้องกนั
ความเสียงจาก
อตัราดอกเบีย 7,000 7,000 76 222 

หนี สิน              
ตราสารอนุพนัธ์          1 94 7 155 - - (150) (116) 

ตน้ทุน             
ทางการเงิน 

รวม 7,000 7,000 76 222  1 94 7 155 - - (150) (116)  
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ผลกระทบของการป้องกนัความเสียงต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 การเปลียนแปลงของแต่ละองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในส่วนของผูถื้อหุ้นใน              
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และการวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืนมีรายละเอียดดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 

  

สาํรองสาํหรับการ 
ป้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสด 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563   (141,716) 
การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้
เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง (93,686) 

จาํนวนทีโอนไปยงังบกาํไรขาดทุน 115,816 
ผลกระทบทางภาษี (4,426) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  (124,012) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้
เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง (1,272) 

จาํนวนทีโอนไปยงังบกาํไรขาดทุน 149,575 
ผลกระทบทางภาษี (29,661) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  (5,370) 

41.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านการเงินในดา้นต่าง ๆ ซึ งรวมถึงความเสียงดา้นเครดิต ความเสียงดา้นตลาด (ซึ ง
ประกอบดว้ยความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงจากอตัราดอกเบีย) และความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
นโยบายการบริหารความเสียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัมุ่งเนน้การบริหารความเสียงจากความผนัผวนจากตลาด
การเงินทีไม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยให้มีผลกระทบดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินน้อยทีสุด กลุ่ม
บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้องกนัความเสียงดา้นต่าง ๆ ดงันี  

 ความเสียงด้านเครดิต 

ความเสียงด้านเครดิตคือความเสียงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตาม
พนัธะสัญญาต่าง ๆ อนัเนืองมาจากเครืองมือทางการเงิน โดยความเสียงดงักล่าวประกอบด้วย ลูกหนี การคา้
และลูกหนี อืน เงินฝากกบัธนาคาร และเครืองมือทางการเงินอืน โดยความเสียงสูงสุดจากความเสียงดา้นเครดิต
มีมูลค่าจาํกดัเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทังนี ไม่รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน โดยกลุ่มบริษทัเปิดเผยความเสียงจาํนวนเงินสูงสุดจากรายการทีเกียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ภายใต ้
หวัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
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 ลูกหนีการค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขันตอนในการควบคุมการให้สินเชือเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
และไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสําคญัจากการให้สินเชือทางการคา้ โดยกลุ่มบริษทัได้
ติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี การคา้อย่างสมําเสมอ โดยดาํเนินการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of 
credit) หรือการทาํประกนัสินเชือต่าง ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอืนทีมีชือเสียง โดยระยะเวลาการให้
สินเชือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั 

 กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการตั งสํารองของผลขาดทุน           
ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม
ลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้โดย
พิจารราจากลษัณะของธุรกิจลูกคา้รวมถึงการมีหนงัสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการทาํประกนั
สินเชือต่าง ๆ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะ
เป็นถ่วงนํ าหนัก มูลค่าของเงินตามระยะเวลาและขอ้มูลสนับสนุนทีมีความน่าเชือถือทีมีอยู่ ณ วนัทีรายงาน 
โดยเป็นขอ้มูลทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต ทังนี  หนังสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการทาํประกนัสินเชือต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของลูกหนีการคา้และนาํมาใชใ้นการคาํนวณการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 เครื องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนั
การเงินตามนโยบายบริหารเงินของกลุ่มบริษทั โดยลงทุนเฉพาะเงินฝากประจาํกบัธนาคารคู่สัญญาทีไดรั้บการ
อนุมติัแลว้เท่านันและอยูใ่นวงเงินการลงทุนทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยธนาคารทีเป็นคู่สัญญาตอ้ง
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตในระดบัสากล
หรือหนึ งในสองของธนาคารชันนาํของประเทศ โดยวงเงินในการลงทุนจะถูกสอบทานและปรับปรุงตลอดปี  
การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสียงจากการกระจุกตวัในการลงทุนและลดความสียงจากการ
ขาดทุนทางการเงินอนัอาจเกิดขึนจากการผดินดัชาํระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนี และตราสารอนุพนัธ์ในปริมาณจาํกดัเนืองจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยูใ่นระดบัสูงซึ งประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ
ดา้นเครดิตในระดบัสากล 

 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน คือ ความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผนัผวน
เนื องจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีความเสี ยงจากการ
เปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการดาํเนินงานโดยปกติของกลุ่มบริษทั  
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 กลุ่มบริษทับริหารความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนภายใต้หลักการบริหารโดยการรักษาระดับความสมดุล
ระหว่างรายจ่ายทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีเกียวกบัการนาํเขา้วตัถุดิบ ชินส่วนเครืองจกัรและวสัดุสินเปลือง 
กับรายได้จากการส่งออกที เป็นสกุลเงินเดียวกัน ในกรณีที มียอดสุทธิของรายการที เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียนดงักล่าวโดยการทาํสัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าตามระยะเวลาของรายการจ่ายและรับเงินตราต่างประเทศทีจะเกิดขึ น ทั งนี  เงินกู้ยืม           
ระยะสันและระยะยาวของกลุ่มบริษทัโดยหลกัแลว้อยูใ่นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการตกลงเงือนไขของตราสารอนุพนัธ์ทีใช้ป้องกนัความเสียงให้สอดคลอ้งกบัเงือนไข
ของความเสียงทีตอ้งการป้องกนั  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเสียงสําหรับความเสียงสุทธิของยอดขายและยอดซือ
ทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยสถานะการป้องกนั
ความเสียงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน ณ วนัทีรายงาน 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน 

 ตารางต่อไปนี แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและยูโร โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืน
ทังหมดคงที ทังนี  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี เกิดจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้
ป้องกนัความเสียง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทังนี  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสียงอยา่งเป็นสาระสําคญั
จากการเปลียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอืน 

 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สกลุเงิน 
การเปลียนแปลงของ

อตัราแลกเปลียน 
กาํไรก่อนภาษี
เพิมขึน (ลดลง) 

การเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียน 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +5 (55,248) +5 (179) 
 -5 55,248 -5 179 
     
ยโูร +5 (3,441) +5 (968) 
 -5 3,441 -5 968 

 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สกลุเงิน 
การเปลียนแปลงของ

อตัราแลกเปลียน 
กาํไรก่อนภาษี
เพิมขึน (ลดลง) 

การเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียน 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +5 911 +5 22,624 
 -5 (911) -5 (22,624) 

 ทังนี  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี ยงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัจากเงินฝากธนาคารทีมีอตัราดอกเบี ย และหนี สินทาง 
การเงินทีมีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด ซึ งความผนัผวนจากอตัราดอกเบียอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจดัหาเงินกูย้มืทีมีทังอตัราดอกเบียตามอตัราคงทีและ
อตัราดอกเบียตามอตัราผนัแปรในสัดส่วนทีเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการรักษาสมดุลระหวา่ง
แหล่งทีมากบัการใชเ้งินทุนโดยหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียตามอตัราคงที 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียทีสาํคญั
สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงที
สามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบียที 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,506 - - 2,112 4,044 9,662 0.01 - 7.25 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 13 - - - - 13 1.50 
 3,519 - - 2,112 4,044 9,675  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสันจากสถาบนัการเงินอืน 3,014 - - - - 3,014 0.76 - 9.50 
หนี สินตามสญัญาเช่า 438 666 435 - - 1,539 2.16 - 11.30 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,527 - 7,527 0.81 - 8.44 
หุ้นกู ้ - 6,493 9,486 - - 15,979 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 86 373 509 - 78 1,046 2.32 - 4.15 
 3,538 7,532 10,430 7,527 78 29,105  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบียที 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,075 - - 1,851 1,750 7,676 0.01 - 7.00 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 17 - - - - 17 1.50 
 4,092 - - 1,851 1,750 7,693  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนั

การเงินทีเกียวขอ้งกนั 120 - - - - 120 1.49 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสันจากสถาบนัการเงินอืน 3,356 - - - - 3,356 0.86 - 13.50 
หนี สินตามสญัญาเช่า 404 813 446 - - 1,663 2.16 - 11.30 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,578 - 7,578 0.92 - 6.84 
หุ้นกู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 450 - - 1,101 3,330 4,881 0.01 - 0.35 
เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั 2,815 - - - - 2,815 1.25 - 1.70 
 3,265 - - 1,101 3,330 7,696  
หนีสินทางการเงนิ        
หนี สินตามสญัญาเช่า 95 164 13 - - 272 2.32 - 2.89 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,000 - 7,000 0.81 
หุ้นกู ้ - 6,493 9,486 - - 15,979 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 84 366 509 - 78 1,037 2.32 - 3.28 
 179 7,023 10,008 7,000 78 24,288  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,027 - - 1,025 878 2,930 0.01 - 0.60 
เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั 2,700 - - - - 2,700 1.37 - 1.49 
 3,727 - - 1,025 878 5,630  
หนีสินทางการเงนิ        
หนี สินตามสญัญาเช่า 98 167 27 - - 292 2.32 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 6,990 - 6,990 0.92 
หุ้นกู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 78 355 603 - 112 1,148 2.32 - 3.38 
 176 5,017 12,110 6,990 112 24,405  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ย 

 ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่าง
สมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี ยของเงินกู้ยืมที มีอัตราดอกเบี ยทีปรับขึ นลงตามอัตราตลาด ณ วนัที             
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

 2564 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิมขึน/ 

ลดลง 
กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +0.5 - (35,000) - (35,000) 
 -0.5 - 21,225 - 21,225 

      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (1,045) - - - 

ดองเวยีดนาม -0.5 1,045 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (2,872) - - - 

รูปีศรีลงักา -0.5 2,872 - - - 
 

104

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



 

83 

 

 
  2563 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิมขึน/ 

ลดลง 
กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +0.5 - 35,093 - 35,093 
 -0.5 - (35,461) - (35,461) 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (129) - - - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา -0.5 129 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (1,972) - - - 

ดองเวยีดนาม -0.5 1,972 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (10,056) - - - 

รูปีศรีลงักา -0.5 10,056 - - - 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียของเงินกูย้ืมสกุลเงินบาททีมีอตัราดอกเบียปรับขึน
ลงตามอตัราตลาดไดพ้ิจารณารวมถึงผลกระทบของการนาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียมาใชเ้พือป้องกนั  
ความเสียงในกระแสเงินสด 

 การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจดัทาํโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินกู้ยืมทีมีอัตราดอกเบี ยทีปรับขึ นลง              
ตามอตัราตลาดและตวัแปรอืนทังหมดคงทีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบี ยทีปรับขึ นลงตาม          
อตัราตลาดของเงินกู้ยืมไม่ได้มีอตัราดอกเบี ยทีกาํหนดไวแ้ล้ว ดังนั น การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย                 
ที เกิดขึ นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี ยทีต้องชําระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั งนี  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่               
การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งการสภาพคล่องเพือให้สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางการคา้ของแต่ละบริษทั ซึ ง
แต่ละบริษทัมีความรับผิดชอบในการรักษาระดบัเงินสดและการพิจารณาเพิมวงเงินเครดิตทังในส่วนของ
ภายในกลุ่มบริษทัและกบัสถาบนัการเงินอืนเพือให้เพียงพอต่อสภาพคล่องทีตอ้งการโดยตอ้งอยู่ภายใตแ้นว
ปฏิบติัของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัประเมินความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทาํแผนการบริหารสภาพคล่องอยา่งต่อเนืองและ
รักษาระดบัของเงินสด เงินฝากประจาํ วงเงินสินเชือแบบผูกพนัทียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเชือแบบไม่
ผกูพนัจากธนาคารต่าง ๆ เพือใหเ้พียงพอต่อสภาพคล่องทีตอ้งการ 
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 รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี สินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงินอืน 3,013 - - 3,013 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 5,494 - - 5,494 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,824 - - 1,824 
หนี สินตามสญัญาเช่า 500 774 804 2,078 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,238 289 - 7,527 
หุน้กู ้ - 6,500 9,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 149 507 544 1,200 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 18,218 8,070 10,848 37,136 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 78 - - 78 

 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั 120 - - 120 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงินอืน 3,356 - - 3,356 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 4,294 - - 4,294 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,624 - - 1,624 
หนี สินตามสญัญาเช่า 472 944 818 2,234 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 339 7,249 - 7,588 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 547 654 1,348 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,352 13,240 12,972 36,564 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 215 7 - 222 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 2,738 - - 2,738 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 926 - - 926 
หนี สินตามสญัญาเช่า 102 175 13 290 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,000 - - 7,000 
หุน้กู ้ - 6,500 9,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 498 543 1,188 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,913 7,173 10,056 28,142 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 76 - - 76 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 1,995 - - 1,995 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 904 - - 904 
หนี สินตามสญัญาเช่า 104 176 28 308 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน - 7,000 - 7,000 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 536 654 1,337 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 3,150 12,212 12,182 27,544 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 215 7 - 222 
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41.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั นหรือมีอตัราดอกเบี ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุ้นกู้ทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีซึ งกลุ่มบริษัทได้
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 แลว้   

 กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ดงันี  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี และเงินให้กูย้ืมระยะสั น เจา้หนี  และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั น            
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกู้และหนี สินระยะยาวทีจ่ายดอกเบี ยในอตัราคงที แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
สาํหรับเครืองมือทางการเงินทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบี ยในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทันที อตัราแลกเปลียน
ล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย และเส้นราคาล่วงหนา้ของ
สินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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42. สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของ
คณ ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงือนไขทีกําหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ
ประกอบดว้ย 

รายละเอียด สิทธิประโยชน์ทีได้รับ 
 บริษทั สยามซิตี            

พาวเวอร์ จาํกดั 
บริษทั อินทรีดิจิตอล 

จาํกดั 
1. บตัรส่งเสริมเลขที 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0 
2. วนัทีในบตัรส่งเสริม 6 ตุลาคม 2559 19 ตุลาคม 2559 
3. เพือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง

จากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต ์

พฒันาซอฟตแ์วร์ประเภท 
Enterprise software และ 

Digital Content 
4. สิทธิประโยชน์สาํคญัทีไดรั้บ    
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน 

5 ปี 
 

7 ปี 

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการลงทุนใน
อตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี  นบัจากวนัทีนันกาํหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 4.1  

ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

4.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึ งไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินได ้ตลอด
ระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5 ปี 7 ปี 

4.4 ไดรั้บลดยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.5  ไดรั้บอนุญาตให้นาํคนต่างดา้วซึ งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรส
และบุคคลซึ งอยูใ่นอุปการะของบุคคลนัน เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้าม
จาํนวนและระยะเวลาเท่าทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและอนุญาต
ให้คนต่างดา้วซึ งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการทีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัรทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ทีการทาํงานทีคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการผลิตและขายไฟฟ้า และ
รายไดจ้ากการบริการดา้นเทคนิค การจดัการและพฒันาระบบขอ้มูล ซึ งไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น
จาํนวนเงิน 490 ลา้นบาท และ 408 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งเป็นการขายและบริการให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้ง
กนัทังจาํนวน 
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43. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงการ
ปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาวงเงินกู้และหุ้นกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตาม
เงือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 1.09:1 (2563: 1.24:1) และเฉพาะของ
บริษทัฯมีอตัราหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.74:1 (2563: 0.75:1) 

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

44.1 เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันและสถาบันการเงินอืน 

 ในเดือนมกราคม 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้ืมระยะสั นจากบริษทัย่อยสองแห่ง รวมเป็นเงิน 780 ลา้นบาท               
ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.80 ต่อปี และเบิกวงเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัและ
สถาบนัการเงินอืนอีกสามแห่งจาํนวนเงินรวม 2,700 ลา้นบาท ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.80 - 1.03 ต่อปี 

44.2  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 

เมือวนัที 28 มกราคม 2565 ทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 633,252 ล้านดองเวียดนาม บริษัทฯจะ
บนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 411,614 ลา้นดองเวียดนามหรือประมาณ 602 ลา้นบาทใน
ไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุ้นละ 7.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 140 ลา้นบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุ้นละ 12.5 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 50 ลา้นบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (ลงักา) จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุน้ละ 18 รูปีศรีลงักา เป็นจาํนวนเงินทังสิน 2,992 
ล้านรูปีศรีลังกา บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 2,961 ล้านรูปีศรีลังกาหรือ
ประมาณ 488 ลา้นบาทในไตรมาสทีหนึ งของปี 2565 
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44.3   เงินปันผลเสนอจ่ายของบริษัทฯ 

 เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 
2564 ในอัตรา หุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 2,682 ล้านบาท บริษัทฯกาํหนดจะจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจาํนวน 2,682 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในวนัที 24 มีนาคม 2565 

45. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2565 
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี�	กลุ่มบริษััทฯ	ได้จัดทำาข้�นเพื่อนำาเสนอข้อมูลเชิงล้ก	
ทางธุุรกิจของกลุ่มบริษััทฯ	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	ซึ่้่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การ์วิเคร์าะห์ผู้ลปูร์ะกอบการ์

ร์ายได�

รายได้ของกลุ่มบริษััทฯ	ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดครั�งใหม่ของเชื�อไวรัสโควิด-19	
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	รวมถ้งสภาพอากาศที่ไม่เอื�ออำานวยในช่วงไตรมาสที่สามส่งผลให้
ยอดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัว	ในขณะที่ไตรมาสที่สี่มีการผ่อนคลายข้อจำากัดบางประการส่งผลให้
ความต้องการวสัดกุ่อสร้างฟ้ื้�นตวั	ทั�งนี�ปรมิาณการใช้ปูนซึ่เีมนต์ถูกขบัเคลือ่นโดยภาคการก่อสร้างระบบ
สาธุารณปูโภคพื�นฐานของภาครฐัในขณะทีภ่าคการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยัและภาคอตุสาหกรรมยงัคงชะลอตวั	
ในขณะเดยีวกันสภาพการแข่งขนัในตลาดทีเ่ข้มข้นสร้างแรงกดดนัต่อราคาจำาหน่ายสนิค้า	ส่งผลให้รายได้
ของกลุ่มบริษััทฯ	ลดลงร้อยละ	1	เป็น	41,890	ล้านบาท

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ร์ายได�

รายได้จากการขายสุทธุิ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

รายได้อื่น 212 174 38 22% 339

ร์วมร์ายได� 41,890 42,174 (284) (1%) 47,932

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ค่าใช�จำ่าย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงดำาเนินการมาตรการต่างๆ	เพื่อเพิ�มประสิทธุิภาพการบริหารต้นทุนในช่วงที่สภาพ
เศรษัฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง	อย่างไรก็ตามต้นทุนการขายและบริการได้รับผลกระทบจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ	ต้นทุนเชื�อเพลิงและค่าขนส่งที่เพิ�มสูงข้�นโดยเฉพาะในคร้่งปีหลัง	แม้ว่าการดำาเนินงาน
ของโรงงานโดยรวมจะมีเสถียรภาพเพิ�มข้�นโดยสามารถลดความเสียหายและการชำารุดของเครื่องจักร	
แต่เนื่องจากมีการซึ่่อมบำารุงรักษัาเตาเผาปูนซึ่ีเมนต์ตามแผนงานที่เพิ�มข้�นส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการ
บำารุงรักษัาเพิ�มมากข้�น	ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายได้รับผลกระทบด้านลบจากต้นทุนในการ
จัดการสินค้าและค่าขนส่งที่เพิ�มข้�นจากราคานำ�ามันดีเซึ่ลที่ปรับตัวสูงข้�น	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	เพิ�มข้�นร้อยละ	3	เป็น	37,737	ล้านบาทและส่งผลลบต่อความสามารถการทำากำาไรโดยรวม	

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค่าใช�จำ่าย

ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 28,904 27,981 923 3% 32,463

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,734 6,625 109 2% 8,120

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,884 1,955 (71) (4%) 2,071

ค่าใช้จ่ายอื่น 215 120 95 79% 389

ร์วมค่าใช�จำ่าย 37,737 36,681 1,056 3% 43,043
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ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังคงอยู่ในระดับตำ�ากว่าปีก่อน	ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำาหน่ายโดยรวมลดลงเล็กน้อย

ต้นทุนทางการเงินสะท้อนค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รวมไปถ้ง	
ค่าธุรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสะท้อนถ้งอัตราดอกเบี�ยในตลาดต่างประเทศ	
ที่ลดลงและการลดลงของหนี�สินที่มีดอกเบี�ยโดยรวมโดยเป็นไปตามแผนการลดหนี�ทางการเงินของ
กลุ่มบริษััทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ลดลงเนื่องจากอัตราภาษัีเงินได้นิติบุคคลในประเทศศรีลังกาลดลงจากร้อยละ	28	
เป็นร้อยละ	18	ในไตรมาสที่สอง	ซึ่้่งส่งผลบวกเพียงครั�งเดียวต่อกำาไรสุทธุิ

ค่าเสัื�อมร์าคา ต์�นท้นทางการ์เงินและค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได�

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค่าเสัื�อมร์าคา ต์�นท้นทางการ์เงินและ 
ค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได�

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,893 3,935 (42) (1%) 3,330

ต้นทุนทางการเงิน 1,238 1,374 (136) (10%) 1,459

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ (89) 756 (845) (112%) 698
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การ์วิเคร์าะห์ร์ายกล้่มธิ้ร์กิจำ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ขายสั้ทธิิ

ปูนซีเมนต์   27,406 26,610 796 3% 28,722

คอนกรีต หิน และทราย 5,388 6,632 (1,244) (19%) 8,477

การค้า 5,389 5,167 222 4% 6,428

วัสดุก่อสร้าง 2,382 2,391 (9) (0%) 2,630

อื่นๆ 1,113 1,200 (87) (7%) 1,336

ร์วมขายสั้ทธิิต์ามสัายผู้ลิต์ภัณฑ์ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

กำาไร์ก่อนดอกเบี�ย ภาษัีและค่าเสัื�อมร์าคา

ปูนซีเมนต์   7,906 8,223 (317) (4%) 7,346

คอนกรีต หิน และทราย 327 697 (370) (53%) 395

การค้า 245 248 (3) (1%) 381

วัสดุก่อสร้าง 326 276 50 18% 241

อื่นๆ 657 690 (33) (5%) 642

หมายเหตุ: กำาไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาตามส่วนงานแสดงกำาไรก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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หน่่วย 2564 2563 2562

อััตราส่่วนหมุุนเวียนลููกหนี�การค้้า เท่่า 8.23 7.81 8.47

ระยะเวลูาเก็บหนี�เฉลูี�ย วัน 44 47 43

อััตราส่่วนหมุุนเวียนส่ินค้้าค้งเหลูือั เท่่า 7.25 6.85 6.72

ระยะเวลูาขายส่ินค้้าเฉลูี�ย วัน 50 53 54

อััตราส่่วนหมุุนเวียนเจ้้าหนี� เท่่า 5.91 5.61 5.74

ระยะเวลูาชำำาระหนี� วัน 62 65 64

แมุ้จ้ะมุกีารแพร่ระบาดขอังเชืำ�อัไวรัส่โค้วดิ-19 ในช่ำวงไตรมุาส่ท่ี�ส่ามุ แต่กลูุมุ่ผลูติภััณฑ์์ปูนูซีีเมุนต์มุรีายได้
เพิ�มุส่งูข้�นโดยมุีผลูจ้ากปูริมุาณการจ้ำาหน่ายปููนซีีเมุนต์ท่ี�เพิ�มุข้�นในตลูาดต่างปูระเท่ศ แมุ้ว่าราค้า
ปููนซีีเมุนต์จ้ะปูรับตัวข้�นในไตรมุาส่ท่ี�ส่ี�แต่ราค้าปููนซีีเมุนต์เฉลูี�ยขอังปูียังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน  
โดยรวมุแลู้วรายได้จ้ากการขายสุ่ท่ธิิเพิ�มุข้�นร้อัยลูะ 3 เปู็น 27,406 ลู้านบาท่ ในขณะท่ี�ต้นทุ่นวัตถุุดิบ 
ต้นทุ่นเชำื�อัเพลูิงแลูะค้่าขนส่่งยังส่่งผลูด้านลูบต่อัผลูการดำาเนินงาน

กลูุ่มุธิุรกิจ้ค้อันกรีต หิน แลูะท่รายได้รับผลูกระท่บจ้ากมุาตรการเค้อัร์ฟิิวท่ี�เกี�ยวข้อังกับการแพร่ระบาด
ขอังเชำื�อัไวรสั่โค้วดิ-19 แลูะค้วามุต้อังการส่ินค้้าแลูะบริการค้อันกรีตผส่มุเส่ร็จ้ หิน แลูะท่ราย โดยรวมุ 
ท่ี�อั่อันตัวลูงรวมุไปูถุ้งการแข่งขันในตลูาดท่ี�รุนแรงท่ำาให้ระดับราค้าเฉลูี�ยลูดลูงส่่งผลูให้รายได้โดยรวมุ
ลูดลูงร้อัยลูะ 19 เป็ูน 5,388 ลู้านบาท่ แรงกดดนัจ้ากรายได้ท่ี�ลูดลูงรวมุไปูถุ้งต้นท่นุในการผลูติท่ี�เพิ�มุข้�น
ในชำ่วงค้ร้�งปูีหลูังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยได้จ้ากการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นค้งท่ี�ให้เหมุาะส่มุแลูะมุีผลูต่อักำาไร

ท่่ามุกลูางค้วามุผันผวนขอังห่วงโซี่อัุปูท่านซี้�งมุีผลูต่อัต้นทุ่นการขนส่่งแลูะราค้าส่ินค้้าในกลูุ่มุธิุรกิจ้ 
การค้้าระหว่างปูระเท่ศ ค้วามุต้อังการปููนเมุ็ดแลูะวัตถุุดิบท่ี�เกี�ยวเนื�อังในการผลูิตปููนซีีเมุนต์ปูรับตัวดีข้�น
ในระหว่างปูีแต่ยังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน รายได้ท่ี�เพิ�มุข้�นมุาจ้ากการราค้าส่ินค้้าท่ี�สู่งข้�นเปู็นหลูัก  
โดยมุีรายได้เพิ�มุร้อัยลูะ 4 เปู็น 5,389 ลู้านบาท่ ค้่าขนส่่งท่ี�สู่งข้�นส่่งผลูให้เกิดค้วามุลู่าชำ้าในการขนส่่ง 
ปููนเมุ็ดแลูะปููนซีีเมุนต์แลูะส่่งผลูกระท่บด้านลูบเลู็กน้อัยต่อัการท่ำากำาไร 

ค้วามุต้อังการขอังกลูุ่มุผลูิตภััณฑ์์วัส่ดุก่อัส่ร้างยังค้งอั่อันตัว แมุ้ว่าจ้ะมุีการหดตัวอัย่างต่อัเนื�อังขอัง 
การก่อัส่ร้างท่ี�อัยู่อัาศยั รายได้ยังค้งอัยู่ในระดบัเดยีวกับปีูก่อันเป็ูน 2,382 ลู้านบาท่ โดยการปูรบัปูรงุ
ปูระส่ิท่ธิิภัาพในการดำาเนินงานส่่งผลูให้ค้วามุส่ามุารถุในการท่ำากำาไรโดยรวมุเพิ�มุสู่งข้�น

ธิุรกิจ้บริการกำาจ้ัดขอังเส่ียในกลูุ่มุธิุรกิจ้อัื�นได้รับผลูกระท่บด้านลูบจ้ากการขอัเลูื�อันโค้รงการอัอักไปู
ขอังกลูุ่มุลููกค้้าท่ี�รับบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียด้านอัุตส่าหกรรมุอัีกท่ั�งราค้าค้่าบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียโดยรวมุ
ในตลูาดลูดลูง ส่่งผลูให้รายได้ลูดลูงร้อัยลูะ 7 เปู็น 1,113 ลู้านบาท่ ซี้�งการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นท่ี�มุี
ปูระส่ิท่ธิิภัาพท่ี�เพิ�มุข้�นยังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยแนวโน้มุการลูดลูงขอังรายได้

การวิเคราะห์งบแสดงฐาน่ะการเงิน่
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เงินท้นหม้นเวียนสั้ทธิิ

กลุ่มบริษััทฯ	ได้เพิ�มความเข้มงวดในการบริหารจัดการสินเชื่อทางการค้าและมาตรการในการเก็บหนี�	
ส่งผลให้ยอดหนี�ค้างชำาระลดลงในอัตราร้อยละ	1	จาก	4,835	ล้านบาท	เป็น	4,780	ล้านบาท	และมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี�เฉลี่ยลดลง	ในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำาระหนี�เฉลี่ย	
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนโดยเป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สัินทร์ัพย์ทางการ์เงินที�สัำาคัญ

สัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียนที�ถืือไว�เพื�อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้ธุุรกิจคอนกรีต	
ในประเทศเวียดนาม	บริษััทย่อยได้ดำาเนินการและตกลงในการจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายไม่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาและแสดงตามมูลค่าที่ยกมาหรือมูลค่า
ยุติธุรรมสุทธุิจากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดตำ�ากว่า	

ณ วันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,190 29,998 (808) (3%) 32,523

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846 10,128 (282) (3%) 10,844

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412 283 129 46% 317

ที�ดิน อาคาร์และอ้ปูกร์ณ์ และสัินทร์ัพย์ไม่มีต์ัวต์น

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายจ่ายฝ่ายทุน	(CAPEX)	สำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีปัจจุบันเท่ากับ	
1,241	ล้านบาท	รายการรายจ่ายฝ่ายทุนจำาแนกตามโครงการในปี	2564	ที่มีสาระสำาคัญมีดังต่อไปนี�

	■ การขยายพื�นที�ขุดแร่	สำาหรับการผลิตปูนซึ่ีเมนต์ที�โรงงานประเทศเวียดนาม	มูลค่า	50	ล้านบาท	

	■ การจัดซึ่ื�ออะไหล่สำาหรับหม้อบดซึ่ีเมนต์ที�โรงงาน	3	สระบุรี		มูลค่า	39	ล้านบาท	

	■ การทำาเหมืองเปิดหน้าดินที�นครหลวงคอนกรีต	มูลค่า	33	ล้านบาท	

	■ การจัดซึ่ื�ออะไหล่สำาหรับเตาเผาซึ่ีเมนต์ที�โรงงานสระบุรี	มูลค่า	32	ล้านบาท

	■ การก่อสร้างโรงเตรียมเชื�อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน	โรงงานประเทศศรีลังกา	มูลค่า	21	ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีเท่ากับ	2,801	ล้านบาท	ค่าเผื่อการด้อยค่า	ขาดทุนจากการจำาหน่ายและ	
การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สำาหรับปีเท่ากับ	182	ล้านบาท	เนื่องจากบริษััทย่อยในต่างประเทศดำาเนินงาน
ภายใต้สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่้่งต้องถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทในการแสดงงบการเงินรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทในปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลกำาไรจากการแปลงค่า	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ของบริษััทย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเท่ากับ	1,068	ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนประกอบด้วยสัมปทานเหมือง	ซึ่อฟื้ต์แวร์คอมพิวเตอร์	ค่าความสัมพันธุ์กับ
ลูกค้า	เครื่องหมายการค้าและสิทธุิในการใช้สินทรัพย์	ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี
เท่ากับ	588	ล้านบาท	กำาไรจากการแปลงค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษััทย่อยในต่างประเทศคิดเป็น
เงินบาทจำานวน	275	ล้านบาท

การ์ร์ะดมท้น

ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษััทฯ	ประกอบด้วยหนี�สินทางการเงินสุทธุิ
รวมหนี�สินสัญญาเช่าจำานวน	18,396	ล้านบาท	(หนี�สินทางการเงินขั�นต้นจำานวน	28,058	ล้านบาท		
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	
ล้านบาท	โดยอัตราส่วนหนี�สินสุทธุิต่อทุนอยู่ที่	0.47	เท่าซึ่้่งลดลงจากปีก่อนหน้า	(ปี	2563:	0.61	เท่า)
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เงินทนุทีไ่ด้รับจากการออกหุน้กู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพือ่การเข้าซืึ่�อกิจการในต่างประเทศในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	
นอกจากนี�กลุม่บริษััทฯ	มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและหนี�สนิสญัญาเช่าจำานวน	1,389	ล้านบาท	
และเงินกู้ยืมระยะสั�นรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	และหนี�สินสัญญาเช่าที่ครบกำาหนดชำาระภายในปี
จำานวน	10,690	ล้านบาท

สั่วนของผูู้�ถืือห้�น

ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	กลุ่มบริษััทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	ล้านบาท	(ปี	2563:	
34,712	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนสำารองสะสม	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำาไรสะสม
จำานวน	42,783	ล้านบาท	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุน
จำานวน	5,064	ล้านบาท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษััทย่อยเท่ากับ	1,513	ล้านบาท

การ์วิเคร์าะห์งบกร์ะแสัเงินสัด

กลุ่มบริษััทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	
ซึ่้่งใช้ในการรักษัาสภาพคล่องให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ	
เชื�อไวรัสโควิด-19	เงินสดสุทธุิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ	6,948	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	
8,932	ล้านบาท)	ซึ่้่งลดลงเนื่องจากมีกำาไรสุทธุิก่อนภาษัีสำาหรับปีน้อยลงรวมถ้งการเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธุิที่ลดลง

กระแสเงินสดสุทธุิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ	557	ล้านบาท	โดยใช้ซึ่ื�อสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์เป็นหลักจำานวน	1,285	ล้านบาท	(ปี	2563:	กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ	17	ล้านบาท)	หักกับเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์จำานวน	68	ล้านบาทและเงินปันผลรับจาก
การลงทุนในการร่วมค้าและจากบริษััทร่วมจำานวน	691	ล้านบาท

กระแสเงนิสดสทุธุิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	4,695	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	6,006	ล้านบาท)	
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายจำานวน	2,871	ล้านบาท	และการชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินหุ้นกู้และหนี�สินสัญญาเช่าในระหว่างปีจำานวน	1,453	ล้านบาท

วันที�ออกห้�นกู� จำำานวนล�านบาท คร์บกำาหนด

29	เมษัายน	2559 4,000 2567,	2569

9	พฤษัภาคม	2560 12,000 2567,	2570,	2572

เงินกู�ยืมร์ะยะสัั�นและร์ะยะยาว

หนี�สินทางการเงินขั�นต้นประกอบด้วย	หุ้นกู้ซึ่้่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธุิและไม่มีหลักประกัน		
โดยทยอยครบกำาหนดตามเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างนี�เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสภาพคล่องจาก	
การไถ่ถอนหุ้นกู้
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แนวโน�มและแนวคิดด�านความยั�งยืน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19	ที่ทวีความรุนแรงทั่วทั�งภูมิภาคในช่วงปี	2564		
รวมถ้งเศรษัฐกิจโลกที่ยังคงถูกสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19	ทาง
กลุ่มบริษััทฯ	คาดว่าการเติบโตในตลาดหลักของกลุ่มบริษััทฯ	จะเป็นไปอย่างจำากัดในปี	2565	โดยจาก
การพิจารณาอย่างระมัดระวัง	ทางกลุ่มบริษััทฯ	ไม่คาดว่ากิจกรรมทางเศรษัฐกิจจะสามารถกลับข้�นไป
อยู่ในระดับเดียวกับปี	2562	อีกจนกระทั่งปี	2566	ทั�งนี�โครงการก่อสร้างสาธุารณูปโภคพื�นฐานของ
ภาครัฐจะยังคงเป็นตัวสำาคัญ	ในขณะที่ภาคการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะยังคงไม่สดใส	

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อุตสาหกรรมปูนซึ่ีเมนต์จะเผชิญในปี	2565	ได้แก่	กำาลังการผลิตปูนซึ่ีเมนต์	
ที่เพิ�มข้�นโดยคู่แข่ง	ราคาเชื�อเพลิงที่เพิ�มข้�นอย่างต่อเนื่อง	รวมถ้งแนวโน้มด้านสิ�งแวดล้อมด้าน	
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากข้�น	โดยเฉพาะอย่างยิ�งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธุรรมาภิบาล	(ESG)	
และได้มีการอนุมัติการลงทุนสองโครงการหลักในประเทศไทยและประเทศศรีลังกาในปีที่แล้วเพื่อเร่ง	
การลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ของกลุ่มบริษััทฯ		นอกจากนี�ทางกลุ่มบริษััทฯ	ยังได้ต่ออายุ
บันท้กความเข้าใจ	(MoU)	เป็นระยะเวลาสามปีกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษั์ธุรรมชาติ	
(IUCN)	เพื่อความต่อเนื่องของการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกิจกรรมการทำา
เหมืองหินของกลุ่มบริษััทฯ	และยังคงพยายามที่จะลดการใช้นำ�าบาดาลภายในโรงงาน	ในขณะเดียวกัน
กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงย้ดมั่นในมาตรฐานสากลสูงสุดของการกำากับดูแลกิจการ	และแนวปฏิิบัติด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม	รวมถ้งกลุ่มบริษััทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่มีต่อทั�งพนักงานและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

สัินทร์ัพย์

สัินทร์ัพย์หม้นเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,662	 12%	 7,676	 10%	 4,821	 6%	

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 4,780	 6%	 4,835	 6%	 5,456	 7%	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธุ์ 1	 -					 4	 -					 1	 -					

สินค้าคงเหลือ 4,441	 5%	 3,374	 4%	 4,608	 6%	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้า	 308	 -					 360	 -					 80	 -					

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 17	 -					 60	 -					 65	 -					

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 335	 -					 258	 -					 394	 1%	

ร์วมสัินทร์ัพย์หม้นเวียน 19,544 24% 16,567 21% 15,424 20% 

สัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียน

เงินฝากธุนาคารที่มีภาระค�ำาประกัน 13	 -					 17	 -					 17	 -					

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,098	 3%	 1,896	 2%	 1,973	 3%	

เงินลงทุนในบริษััทร่วม 2,689	 3%	 2,077	 3%	 2,069	 4%	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 495	 1%	 319	 -					 315	 -					

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,190	 36%	 29,998	 39%	 32,523	 42%	

สินทรัพย์สิทธุิการใช้	 1,557	 2%	 1,747	 2%	 -		 -					

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน 33	 -					 61	 -					 65	 -					

ค่าความนิยม 14,936	 18%	 13,476	 17%	 13,594	 17%	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846	 12%	 10,128	 13%	 10,844	 14%	

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,199	 1%	 1,101	 1%	 1,064	 1%	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412	 1%	 283	 -					 317	 -					

ร์วมสัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียน 62,468 76% 61,103 79% 62,782 80% 

ร์วมสัินทร์ัพย์ 82,012 100% 77,670 100%  78,206 100% 

งบการ์เงิน 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม 

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

หนี�สัินและสั่วนของผูู้�ถืือห้�น

หนี�สัินหม้นเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน -		 -					 120	 -					 100	 -					

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
การเงินอื่น

3,014	 4%	 3,356	 4%	 2,588	 3%	

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 5,494	 7%	 4,294	 6%	 5,684	 7%	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

7,238	 9%	 339	 -					 539	 1%	

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที่ถ้งกำาหนด
ชำาระภายในหน้่งปี

438	 1%	 404	 1%	 - -

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถ้งกำาหนด	
ชำาระภายในหน้่งปี

- - - - 12	 -					

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี -		 -					 -		 -					 2,999	 4%	

ส่วนของหนี�สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและ
ค่าธุรรมเนียมใบอนุญาตที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

121	 -					 114	 -					 28	 -					

หนี�สินตราสารอนุพันธุ์หมุนเวียน 78	 -					 -		 -					 -		 -					

ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย 372	 -					 637	 1%	 770	 1%	

รายได้รอการตัดบัญชี 967	 1%	 843	 1%	 901	 1%	

ค่าไฟื้ฟื้้าค้างจ่าย 265	 -					 288	 -					 243	 -					

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 1,559	 2%	 1,336	 2%	 1,330	 2%	

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 302	 -					 231	 -					 219	 -					

ร์วมหนี�สัินหม้นเวียน 19,848 24% 11,962 15% 15,414 19% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

หนี�สัินไม่หม้นเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น	-	สุทธุิ
จากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

288	 - 7,239	 9%	 7,437	 10%	

หนี�สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธุิ	
จากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

1,101	 1%	 1,260	 2%	 -		 -					

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธุิจากส่วนที่ถ้ง
กำาหนดชำาระภายในหน้่งปี	

-		 -					 -		 -					 37	 -					

หุ้นกู้	-	สุทธุิจากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี 15,979	 19%	 15,975	 21%	 15,971	 20%	

หนี�สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและค่าธุรรมเนียม
ใบอนุญาต	-	สุทธิุจากส่วนท่ีถ้งกำาหนดชำาระภายในหน่้งปี

925	 1%	 1,045	 1%	 1,072	 1%	

หนี�สินตราสารอนุพันธุ์ไม่หมุนเวียนอื่น -		 -					 222	 -					 -		 -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,489	 3%	 2,479	 3%	 2,810	 4%	

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและต้นทุนในการรื�อถอน 370	 -					 343	 -					 160	 -					

หนี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,687	 2%	 2,320	 3%	 2,507	 3%	

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น 98	 -					 113	 -					 127	 -					

ร์วมหนี�สัินไม่หม้นเวียน 22,937 26% 30,996 39% 30,121 38% 

ร์วมหนี�สัิน 42,785 52% 42,958 55% 45,535 58%

สั่วนของผูู้�ถืือห้�น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 2,980	 -					 2,980	 -					 2,980	 -					

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท		 2,980	 4%	 2,980	 4%	 2,980	 4%	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,413	 32%	 26,413	 34%	 26,413	 34%	

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว		-	สำารองตามกฎหมาย 300	 - 300	 -					 300	 -					

ยังไม่ได้จัดสรร 13,090	 16%	 11,431	 15%	 8,973	 11%	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (5,069) (6%) (7,760) (10%) (7,272) (9%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 37,714	 46%	 33,364	 43%	 31,394	 40%	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษััย่อย

1,513	 2%	 1,348	 2%	 1,277	 2%	

ร์วมสั่วนของผูู้�ถืือห้�น 39,227 48% 34,712 45% 32,671 42% 

ร์วมหนี�สัินและสั่วนของผูู้�ถืือห้�น 82,012 100% 77,670 100% 78,206 100% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

ร์ายได�

รายได้ 41,678	 99%	 42,000	 100%	 47,593	 99%	

รายได้อื่น 212	 1%	 174	 -					 339	 1%	

ร์วมร์ายได� 41,890 100% 42,174 100% 47,932 100% 

ค่าใช�จำ่าย

ต้นทุนขาย 28,341	 68%	 27,337	 65%	 31,836	 67%	

ต้นทุนการให้บริการ 563	 1%	 644	 1%	 627	 1%	

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,734	 16%	 6,625	 16%	 8,120	 17%	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,884	 4%	 1,955	 5%	 2,071	 4%	

ค่าใช้จ่ายอื่น 215	 1%	 120	 - 389	 1%	

ร์วมค่าใช�จำ่าย 37,737 90% 36,681 87% 43,043 90% 

กำาไร์จำากการ์ดำาเนินงาน 4,153 10% 5,493 13% 4,889 10% 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 466	 1%	 477	 1%	 318	 1%	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษััทร่วม	 763	 2%	 109	 -					 218	 -					

รายได้ทางการเงิน 77	 -					 76	 -					 59	 -					

ต้นทุนทางการเงิน (1,238) (3%) (1,374) (3%) (1,459) (3%)

กำาไร์ก่อนค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได� 4,221 10% 4,781 11% 4,025 8% 

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 89	 -					 (756) (1%) (698) (1%)

กำาไร์สัำาหร์ับปูี 4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

การ์แบ่งปูันกำาไร์

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 4,248	 10%	 3,680	 9%	 3,157	 7%	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษััทย่อย

62	 -					 345	 1%	 170	 -					

4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

กำาไร์ต์่อห้�นขั�นพื�นฐาน

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ	(บาท) 14.25	 12.35	 10.59	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำาหนัก	(ล้านหุ้น) 298	 298	 298	

ต์าร์างสัร์้ปูงบกำาไร์ขาดท้นร์วมและงบกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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กำาไร์สัำาหร์ับปูี 4,310  4,025  3,327  

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำอื�น:

รายการที่จะถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน			
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2,591	 (393) (2,014)	

กำาไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	-	สุทธุิจากภาษัีเงินได้ 119	 18	 0		

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษััทร่วม	
-	ผลต่าง	ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

275	 16	 (363)	

รายการที่จะถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,985	 (359) (2,376)	

รายการที่จะไม่ถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	-	สุทธุิจากภาษัีเงินได้

90		 (26) (226)	

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษััทร่วม	-	ผลกำาไร(ขาดทุน)		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(0) (4) 1		

รายการที่จะไม่ถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 90	 (30) (225)	

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำอื�นสัำาหร์ับปูี 3,075 (389) (2,602)

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วมสัำาหร์ับปูี 7,385  3,636  726  

การ์แบ่งปูันกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 7,031	 3,304	 747		

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษััทย่อย 354	 332	 (22)	

7,385 3,636 726  

ต์าร์างสัร์้ปูงบกำาไร์ขาดท้นร์วมและงบกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษัี 4,221	 100%	 4,781	 100%	 4,025	 100%	

รายการปรับประทบยอดกำาไรสุทธุิก่อนภาษัีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษััทร่วม

(1,229) (29%) (586) (12%) (536) (13%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,893	 92%	 3,935	 82%	 3,330	 83%	

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 25	 1%	 49	 1%	 57	 1%	

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธุิ
ที่จะได้รับ	(กลับรายการ)	

41	 1%	 29	 1%	 66	 2%	

ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

7	 -					 23	 -					 (87) (2%)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	
(กลับรายการ)

(8) -					 6	 -					 8	 -					

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน	(กลับรายการ)

(4) -					 (87) (2%) 134	 3%	

ขาดทุนสุทธุิจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

169	 4%	 191	 4%	 183	 5%	

ตัดจำาหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9) -					 (9) -					 (9) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำารองอื่น

202	 5%	 206	 4%	 487	 12%	

ขาดทุน(กำาไร)สุทธุิจากตราสารอนุพันธุ์ที่วัด
มูลค่ายุติธุรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

5	 -					 (3) -					 (16) -					

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดข้�นจริง

(1) -					 3	 -					 (4) -					

รายได้ทางการเงิน (77) (2%) (76) (2%) (59) (1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 1,108	 26%	 1,282	 27%	 1,328	 33%	

กำาไร์จำากการ์ดำาเนินงานก่อนการ์เปูลี�ยนแปูลง
ในสัินทร์ัพย์และหนี�สัินดำาเนินงาน

8,343 198% 9,744 203% 8,907 223% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง(เพิ�มข้�น)	:

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น (323) (8%) 574	 12%	 (79) (2%)

สินค้าคงเหลือ (1,108) (26%) 1,206	 25%	 199	 5%	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้า 52	 1%	 (281) (6%) 223	 6%	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (74) (2%) 100	 2%	 (70) (2%)

หนี�สินดำาเนินงานเพิ�มข้�น(ลดลง)	:

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 1,249	 30%	 (75) (2%) 188	 5%	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินหมุนเวียนอื่น 401	 10%	 114	 2%	 (12) -					

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น (9) -					 (7) -					 (5) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (115) (3%) (591) (12%) (88) (2%)

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมือง (18) -					 (8) -					 (4) -					

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 8,398	 200%	 10,776	 224%	 9,259	 233%	

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 77	 2%	 77	 2%	 58	 1%	

จ่ายดอกเบี�ย (728) (17%) (911) (19%) (1,079) (27%)

จ่ายภาษัีเงินได้ (799) (19%) (1,010) (21%) (653) (16%)

เงินสัดสั้ทธิิจำากกิจำกร์ร์มดำาเนินงาน 6,948 166% 8,932 186% 7,586 191% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มลงท้น

เงินฝากที่มีภาระค�ำาประกันลดลง(เพิ�มข้�น) 5	 -					 -		 -					 (6) -					

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 49	 1%	 35	 1%	 99	 2%	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 19	 -					 40	 1%	 14	 -					

เงินสดจ่ายสำาหรับการซึ่ื�อธุุรกิจ -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับค่ามัดจำาที่ดิน -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ -		 -					 -		 -					 -		 -					

ซึ่ื�อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (1,285) (30%) (745) (16%) (1,476) (37%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่้่งสินทรัพย์สิทธุิการใช้	 -		 -					 (3) -					 -		 -					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มข้�น (28) (1%) (28) (1%) (195) (5%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ�มข้�น) (8) -					 51	 1%	 (29) (1%)

เงินปันผลรับ 691	 16%	 667	 14%	 158	 4%	

เงินสัดสั้ทธิิจำาก(ใช�ไปูใน)กิจำกร์ร์มลงท้น (557) (14%) 17 - (1,435) (37%)

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มจำัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ�มข้�น(ลดลง)สุทธุิ

(120) (3%) 20	 -					 (60) (1%)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธุิ

(679) (16%) (438) (9%) (1,181) (29%)

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

-		 -					 -		 -					 (90) (2%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ�มข้�น 280	 7%	 3,171	 66%	 605	 15%	

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (399) (9%) (3,561) (74%) (302) (8%)

จ่ายชำาระหนี�สินตามสัญญาเช่า	 (535) (13%) (492) (10%) -		 -					

จ่ายชำาระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน -		 -					 -		 -					 (13) -					

จ่ายชำาระหนี�สินสำาหรับการได้มาซึ่้่งประทานบัตร
และค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต

(149) (4%) (6) -					 -		 -					

จ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ -		 -					 (3,000) (63%) -		 -					

เงินปันผลจ่าย (2,871) (68%) (1,453) (30%) (2,596) (64%)

จ่ายดอกเบี�ย (213) (5%) (221) (5%) (218) (5%)

จ่ายชำาระต้นทุนทางการเงินอื่น	 (9) -					 (26) (1%) -		 -					

เงินสัดสั้ทธิิจำาก(ใช�ไปูใน)กิจำกร์ร์มจำัดหาเงิน (4,695) (111%) (6,006) (126%) (3,855) (94%)

ผู้ลต์่างจำากการ์แปูลงค่างบการ์เงินเพิ่มขึ�น(ลดลง) 290 6% (83) (2%) (123) (3%)

เงินสัดและร์ายการ์เทียบเท่าเงินสัดเพิ่มขึ�น(ลดลง)สั้ทธิิ 1,986 47% 2,860 60% 2,173 54% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7,676	 182%	 4,821	 101%	 2,647	 65%	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธุนาคารคงเหลือ

0	 -					 (5) -					 1	 -					

เงินสัดและร์ายการ์เทียบเท่าเงินสัดปูลายปูี 9,662 229% 7,676 161% 4,821 120% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

ข�อมูลกร์ะแสัเงินสัดเปูิดเผู้ยเพิ่มเต์ิม :

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เจ้าหนี�จากการซึ่ื�อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 235	 284	 336	

หนี�สินระยะยาวสำาหรับค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต -		 26	 81	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	-	 	-	 	-	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์

-		 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

174	 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 38	 73	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5	 -		 198	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในการดำาเนินงาน

-		 -		 26	

โอนสินทรัพย์สิทธุิการใช้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 4	 	-	

โอนสินทรัพย์สิทธุิการใช้เป็นที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์

18	 -		 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-		 21	 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

25	 4	 -		

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 1 17	 -		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ�มข้�น(ลดลง)จาก
ประมาณการค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื�อถอน																

6	 58	 28	

สินทรัพย์สิทธุิการใช้เพิ�มข้�นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื�อถอน	

3	 3	 -		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มข้�นจากหนี�สินระยะยาว
สำาหรับค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต

0	 -		 -		

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร  -  - 990 

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 252 140 -  

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23 (51) -  

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -  - -  

- หนี้สินตามสัญญาเช่า 25 (49) -  

- สำารองต้นทุนในการรื้อถอน (2) (7) -  

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 33 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

หน่วย 2564 2563 2562

อัต์ร์าสั่วนสัภาพคล่อง (Liquidity ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า 0.98 1.39 1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 เท่า 0.73 1.05 0.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.44 0.65 0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า	 เท่า 8.23 7.81 8.47

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี่ย	 วัน 44 47 43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป เท่า 28.95 25.28 25.76

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย วัน 13 14 14

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 เท่า 7.25 6.85 6.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 วัน 50 53 54

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 5.91 5.61 5.74

ระยะเวลาชำาระหนี� วัน 62 65 64

วงจรเงินสด วัน 33 36 34

ต์าร์างสัร์้ปูอัต์ร์าสั่วนทางการ์เงินของบร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน) และบร์ิษััทย่อย
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หน่วย 2564 2563 2562

อัต์ร์าสั่วนแสัดงความสัามาร์ถืในการ์หากำาไร์ 
(Profitability Ratios)

อัตรากำาไรขั�นต้น	 % 31 33 32

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 % 10	 13	 10	

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % -0.01 0.13 -0.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 162	 160	 155	

อัตรากำาไรสุทธุิ	 % 10 9 7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 % 11 11 9

อัต์ร์าสั่วนแสัดงปูร์ะสัิทธิิภาพในการ์ดำาเนินงาน  
(Efficiency ratios)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 % 5	 5	 4	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 % 24	 21	 18	

อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 เท่า 0.52	 0.54	 0.61	

อัต์ร์าสั่วนวิเคร์าะห์นโยบายทางการ์เงิน 
(Financial policy ratios)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า 1.09	 1.24	 1.39	

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี�ย	 เท่า 10.01	 8.93	 6.89	

หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย	ภาษีัเงินได้	
ค่าเส่ือมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	

เท่า 2.98	 2.84 2.98

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	 เท่า 0.88	 2.39	 2.77	

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 63	 73	 76	

ต์าร์างสัร์้ปูอัต์ร์าสั่วนทางการ์เงินของบร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน) และบร์ิษััทย่อย (ต์่อ)
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