
เอกสารแนบ 1.  ทรพัยสิ์นในการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ  
 
(ก)  สินทรพัยถ์าวรหลกั 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 38,947,082,109 บาท ซึง่ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในสดัส่วนรอ้ยละ 48.2 

และรอ้ยละ 51.8 ตามล าดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ลกูหนี้การคา้ และสนิคา้คงเหลอืเป็นหลกั 
สว่นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนประกอบดว้ยทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และการร่วมคา้เป็นหลกั 

 
 สนิทรพัยร์วมตามทีแ่สดงในงบการเงนิรวมเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่มบรษิทัเวน้แต่ทีก่ล่าวในขอ้ (ข) ทรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธเิป็นจ านวน 15,294,698,403 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.3 ของสนิทรพัยร์วม 

กลุ่มบริษทัท่ีถือ
ครองกรรมสิทธ์ิ/ 
ลกัษณะทรพัยสิ์น ท่ีดิน  

อาคารและ
โรงงาน  

ส่วน
ปรบัปรงุ
อาคาร  

เรือเดินทะเล 
เรือสนับสนุน 
เรือกลเดิน

ทะเล และเรือ
ขดุเจาะ  

ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
เรือครัง้
ใหญ่  

เครื่อง
ตกแต่ง 
ติดตัง้ 

เครื่องจกัร
และอปุกรณ์
เครื่องใช้  รถยนต ์  

เรือ
ยนต ์  

เรือขน
ถ่าน
หิน  

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 
TTA 82,847   19,354   16,369   -  -  3,324   3,212   -  -  2,127    127,233  
โทรเีซนชิป้ป้ิง -  -  2,711   8,388,810  303,093  62,241   -  -  -  -   8,756,855  
เมอรเ์มด 19,711   15,888   1,341   3,681,834   241,006   404,671   2,073   46,819   -  23,394    4,436,737  
PMTA -  397,361   -  -  -  76,097   17,169   -  -  7,887   498,514  
PHC -  -  254,481   -  -  229,414   -  -  -  8,995    492,890  
STC -  -  -  -  -  50,235   -  -  -   -   50,235  
UMS 272,612   34,056   1,102   -  11,045   11,020   -  -  80,467   26,112   436,414  
AIM 6,438   39,004   -  -  -  84,919   3,739   -  -  598    134,698  
อื่นๆ 125,250  231,783  465  -  -  2,420  1,204  -  -  -  361,122  
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 

                     
506,858  

 
                     

737,446  

 
                     

276,469  

 
                

12,070,644  

 
                     

555,144  

 
                     

924,341  

 
                        

27,397  

 
                        

46,819  

 
                        

80,467  

 
                        

69,113  

 
             

15,294,698  

 



(ข) ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
ที่ดิน สิง่ปลูกสร้าง และเครื่องจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชสีุทธ ิ215.6 ล้านบาท 1.3 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ และ 94,934.6 ลา้นดองเวยีดนาม (31 ธนัวาคม 2563 : 217.6 ลา้นบาท 1.4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และ 
103,470.0 ล้านดองเวยีดนาม) ได้ถูกจ านองไว้กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่งเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนัในรปูแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทรสัตร์ซีที และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิซึง่มมีลูค่า
คงเหลอืรวมจ านวน 314.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 248.9 ลา้นบาท) 
 
เรอืเดนิทะเลจ านวน 18 ล า ซึง่มมีูลค่าตามบญัชสีุทธ ิ179.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม 2563: 190.7 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ) ได้ถูกจ านองไว้กบัสถาบนัการเงนิต่างประเทศหลายแห่งเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ซึ่งมมีูลค่าคงเหลอื
รวมจ านวน 82.1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม 2563 : 101.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
เรอืใตน้ ้านอกชายฝัง่จ านวน 2 ล า ซึง่มมีลูค่าตามบญัชสีทุธ ิ101.4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม 2563 : 109.5 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) ได้ถูกจ านองไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่งเพื่อค ้าประกนัวงเงินกู้ซึ่งมีมูลค่า
คงเหลอืรวมจ านวน 46.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม 2563 : 57.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

(ค) สรปุสาระของสญัญาเช่าระยะยาว 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 Baconco มสีญัญาเช่าทีด่นิดงัต่อไปนี้ 

สถานท่ีตัง้ ผูใ้ห้เช่า 
ขนาด
พืน้ท่ี  

(ตร.ม.) 

อายุ
สญัญา (ปี) 

ค่าเช่า/บริการ /1 เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

ส านกังานใหญ่ โรงงานผลติ
และอาคารจดัเกบ็สนิคา้ 
(BCC 1) 
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที ่Ba Ria Vung Tau 
ทางตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม /3 

IZICO 40,000 47 33.0 บาท/ตร.ม./ปี     
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

20 ต.ค. 2541 27 เม.ย. 2588 

IZICO 15,916 47 45.0 บาท/ตร.ม./ปี 
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

20 ต.ค. 2541 27 เม.ย. 2588 

โครงการอาคารจดัเกบ็สนิคา้ 
(BCC 3) 
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที ่Ba Ria Vung Tau 
ทางตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม /2 

IZICO 12,794 34 52.7 บาท/ตร.ม./ปี 
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

22 ก.ค. 2554 27 เม.ย. 2588 

โครงการอาคารจดัเกบ็สนิคา้ 
(BCC 5) 
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที ่Ba Ria Vung Tau 
ทางตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม /2 

IZICO 50,000 33 52.7 บาท/ตร.ม./ปี
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

17 ก.พ. 2555 27 เม.ย. 2588 

โครงการอาคารจดัเกบ็สนิคา้ 
(BCC 5B) 
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที ่Ba Ria Vung Tau 

IZICO 50,000 31 52.7 บาท/ตร.ม./ปี
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

10 ต.ค. 2557 27 เม.ย. 2588 



สถานท่ีตัง้ ผูใ้ห้เช่า 
ขนาด
พืน้ท่ี  

(ตร.ม.) 

อายุ
สญัญา (ปี) 

ค่าเช่า/บริการ /1 เร่ิมต้น ส้ินสดุ 

ทางตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม /2 

โครงการอาคารจดัเกบ็สนิคา้ 
(BCC 5C) 
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที ่Ba Ria Vung Tau 
ทางตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม /2 

IZICO 50,000 29 52.7 บาท/ตร.ม./ปี
(รวมค่าบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

15 ก.ย.2559 27 เม.ย. 2588 

ส านกังานตวัแทน 
อาคาร Petroland 
Ho Chi Minh City 

South light 
construction 
consultancy 
corporation 

240 5 599.4 บาท                  
/ตร.ม./เดอืน 

(รวมค่าบรกิาร) 

1 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2567 

ทีเ่กบ็และกระจายสนิคา้ 
Hai Phong City 

Le Quoc Co., 
Ltd. 

2,000 1 97,580.0 บาท/เดอืน
(รวมค่าบรกิาร) 

 

1 ม.ิย. 2564 31 พ.ค. 2565 

ส านกังาน 
Hai Phong City 

Hai Phong 
Port Trading 
and Services 

JSC 

106.6 3 28,977.1 บาท/เดอืน 1 ก.ค. 2563 30.ม.ิย. 2565 

ทีเ่กบ็และกระจายสนิคา้ 
Long An Province 

Long Hiep 
Joint- Stock 
Company 

300 1 25,301.1 บาท/เดอืน 1 พ.ค.2564 30 เม.ย. 2565 

ทีเ่กบ็และกระจายสนิคา้ 
Ba Ria Vung Tau Province 

Baria Serece 
Joint Stock 
Company 

7,000 3 501,840.0 บาท/
เดอืน 

1 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 2565 

หมายเหตุ: /1 อา้งอา้งองิอตัราแลกเปลีย่น 0.1394 บาทต่อ 100 ดองเวยีดนาม ส าหรบัปี 2564 และ 31.9771 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบั ปี 2564 
/2  Baconco เป็นผู้ถือครองสทิธกิารใช้ที่ดนิ (Land Use Right) ซึ่งสอดคล้องกบัระยะเวลาและขอบข่ายการประกอบธุรกจิที่ Baconco 

สามารถกระท าไดต้ามเงื่อนไขภายใตใ้บรบัรองการลงทนุ (Investment Certificate) 

  



(ง) ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

กลุ่มบริษทัท่ีถือ
ครองกรรมสิทธ์ิ/ 
ลกัษณะทรพัยสิ์น  

ความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์  

ใบอนุญาต 
เฟรนไชส ์  

เครือ่งหมาย
การคา้  

สญัญาซื้อขาย
น ้าประปา  

 
 

อื่นๆ  

 
 

รวม 
  (พนับาท) 
TTA  -  335  -  -  -  -  335 
โทรเีซนชิป้ป้ิง  -  4,774  -  -  -  -  4,774 
เมอรเ์มด  -  66,842  -  -  -  -  66,842 
PMTA  -  198  -  -  -  -  198 
PHC  -  6,241  81,537  -  -  5,430  93,208 
STC  -  1,786  -  -  -  -  1,786 
UMS  -  -  -  -  -  -  - 
AIM  17,203  -  -  20,742  49,574  29,847  117,366 
อื่นๆ  -  111  -  -  -  -  111 
มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 

 
17,203  

 
80,287  

 
81,537  

 
20,742  

 
49,574  

 
35,277  

 
284,620 

 
 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือและอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
 

กลุ่มบรษิทัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการใหส้นิเชื่อ 
ซึง่พจิารณา ทัง้ระยะเวลาการรบัและจ่ายช าระเงนิใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั เพื่อลดผลกระทบจากสภาพคล่องทางการเงนิ 
ในการก าหนดวงเงนิสนิเชื่อ และเทอมการช าระเงนิจะขึน้อยู่กบัปรมิาณและมลูค่าของรายการทีม่กีบักลุ่มบรษิทั โดยผ่าน
ความเหน็ชอบและอนุมตโิดยผูม้อี านาจของกลุ่มบรษิทั  
  นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิัทจะถูกจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสีย่งที่กลุ่มบริษัท
เผชญิเพื่อก าหนดระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึควบคุมและตดิตามความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้นโยบาย
และระบบการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้ะทอ้นการเปลีย่นแปลงของสภาวการณ์ในตลาด
และการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบษิทัก ากบัดแูลว่าผูบ้รหิารมกีารติดตาม
การปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัแิละนโยบายการบรหิารความเสีย่งและทบทวนความเพยีงพอของกรอบการบรหิารความเสีย่งให้
สอดคลอ้งกบัความเสีย่งทีก่ลุ่มบรษิทัเผชญิอยู่ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดระยะเวลาการใหส้นิเชื่อโดยแยกตามกลุ่มธุรกจิ ดงันี้ 
กลุ่มธรุกิจ ระยะเวลาการให้สินเช่ือ 

กลุ่มธุรกจิขนสง่ทางเรอื 1 - 30 วนั 
กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 30 - 60 วนั 

กลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พื่อการเกษตร 5 - 120 วนั 
กลุ่มธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 1 - 60 วนั 

กลุ่มการลงทุนอื่น - ธุรกจิน าเขา้ถ่านหนิ 15 - 90 วนั 
กลุ่มการลงทุนอื่น - ธุรกจิบรหิารจดัการน ้า 30 - 60 วนั 

 
อตัราส่วนลกูหน้ีและระยะเวลาการเกบ็หน้ี  
 
 2563 2564 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (AR Turnover) (เท่า) 6.02 8.31 
ระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่ (Collection Period) (วนั) 60.77 43.94 

   
  จากอตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาการเกบ็หนี้ในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลงัพบว่ากลุ่มบรษิทั 
มคีวามสามารถในการเรยีกช าระหนี้ไดด้ขี ึน้ และไดร้บัช าระภายในระยะเวลาการใหส้นิเชื่อภายใตน้โยบายสนิเชื่อการคา้
ซึง่อยู่ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 120 วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราภาษีท่ีแท้จริงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราภาษีท่ีบริษทัต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 
  ภาษีเงนิไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนรวมค านวณจากก าไรสุทธทิางภาษีจากกจิการซึง่ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนและในอตัราภาษีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในประเทศไทยและอตัราเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศส าหรบัการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ รายการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ไดแ้ก่ ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์งานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเดนิเรอื เช่น สว่นงานธุรกจิตวัแทนเรอื สว่นงานบรกิารการขดุเจาะนอกชายฝัง่ทีอ่ยู่นอกประเทศไทยและบรกิารอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบับรกิารนอกชายฝัง่ และธุรกจิการผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยและถ่านหนิ 
 
การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง 

 2564  2563 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ)  (พนับาท)  
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ)  (พนับาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้   3,812,286    (3,327,307) 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย 20  762,457  20  (665,461) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษสี าหรบั        
   กจิการในต่างประเทศ   (151,266)    23,420 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี   (667,957)    (88,553) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษ ี   365,734    563,691 
การใชข้าดทุนทางภาษทีีเ่ดมิไมไ่ดบ้นัทกึ   (211,750)    (3,252) 
ผลขาดทุนและผลแตกต่างชัว่คราวในปีปัจจบุนัทีไ่ม่              
รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   32,035    212,403 

ภาษงีวดก่อนๆ ทีบ่นัทกึสงูไป   16,627    (291) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินงานทางบญัชแีละภาษขีองบรษิทัย่อย 

  
(19,617) 

   
(593) 

รวม 3  126,263  (1)  41,364 
 
การที่อตัราภาษีที่แท้จรงิที่ค านวณได้ของกลุ่มบรษิัทในปี 2564 คดิเป็นร้อยละ 3 ต ่ากว่าอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่
บงัคบัใชใ้นประเทศไทย ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 20 เกดิขึน้จากหลายสาเหตุ ดงันี้ 

- มีเงินได้ที่ได้รบัสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น เงินได้ที่ได้รบัจากการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศ 

- อตัราภาษเีฉพาะเจาะจงส าหรบัหน่วยงานทีด่ าเนินงานในต่างประเทศมอีตัราต ่ากว่ารอ้ยละ 20 
- การใชข้าดทุนทางภาษสีะสมในการค านวณภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 

 
 


