
 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจิกายน 2560 
 
 

 

 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560

สินทรัพย์ หมายเหตุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,628,692          27,709,352          

เงินลงทุนชวัคราว 7 12,485,960          13,089,306          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 56,977,814          51,473,037          

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 4 157,925               167,136               

สินคา้คงเหลือ 55,905,493          53,334,689          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,130,586            5,533,980            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 6 2,374,646            5,318,910            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 156,661,116        156,626,410        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผือขาย 7 7,633,358            6,347,801            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 96,879,934          90,811,302          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 2,850,409            4,686,586            

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2,865,989            2,866,061            

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 5,294,684            2,947,011            

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 4 124,611               124,038               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,311,073            1,307,115            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 250,561,604        245,183,484        

ค่าความนิยม 18,253,794          11,657,407          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 11,302,214          8,761,920            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,046,168            5,918,173            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,029,485            2,450,679            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 406,153,323        383,061,577        

รวมสินทรัพย์ 562,814,439        539,687,987        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนสิีนหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14,944,237          15,601,257          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 54,447,923          48,553,228          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,842,310            4,641,914            

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 49,922,413          44,888,595          

เงินกูย้ืมระยะสนั 4 204,246               204,246               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,745,417            2,943,363            

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,340,726            1,235,405            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 128,447,272        118,068,008        

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 3,698,085            7,634,002            

หุน้กู ้ 9 126,223,794        121,224,377        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,405,677            3,025,449            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 10 7,619,102            7,183,629            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 756,040               934,403               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 140,702,698        140,001,860        

รวมหนีสิน 269,149,970        258,069,868        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

- หุน้สามญั 1,600,000            1,600,000            

ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

- หุน้สามญั 1,200,000            1,200,000            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทวัไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 257,648,142        237,993,458        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,259,238)        (9,846,450)          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 252,264,904        240,023,008        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 41,399,565          41,595,111          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 293,664,469        281,618,119        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 562,814,439        539,687,987        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 4 112,427,757        104,956,840        

ตน้ทุนขาย 4 (87,177,281)        (79,282,692)        

กาํไรขันต้น 25,250,476          25,674,148          

รายไดอื้น 4 2,240,945            1,930,869            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 27,491,421          27,605,017          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (5,974,799)          (5,772,545)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,784,452)          (7,115,980)          

รวมค่าใช้จ่าย (13,759,251)        (12,888,525)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 13,732,170          14,716,492          

ตน้ทุนทางการเงิน (1,750,604)          (1,833,169)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,253,414            4,859,329            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 16,234,980          17,742,652          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (1,494,154)          1,120,990            

กาํไรสําหรับงวด 14,740,826          18,863,642          

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 11,836,443          14,090,738          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,904,383            4,772,904            

14,740,826          18,863,642          

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 13 9.86                    11.74                  

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559

กาํไรสําหรับงวด 14,740,826          18,863,642          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,053,260)          (2,024,975)          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 34,356                 (25,972)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (150,971)             (283,719)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (6,860)                 5,164                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,176,735)          (2,329,502)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (261)                    (15,076)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (76)                      3,769                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (337)                    (11,307)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,177,072)          (2,340,809)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,563,754          16,522,833          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 10,777,787          12,175,966          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,785,967            4,346,867            

13,563,754          16,522,833          

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 4 337,520,834        323,828,616        

ตน้ทุนขาย 4 (259,621,449)      (242,098,364)      

กาํไรขันต้น 77,899,385          81,730,252          

รายไดอื้น 4 10,272,711          7,181,068            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 88,172,096          88,911,320          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (17,769,502)        (18,084,252)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,288,226)        (19,935,495)        

รวมค่าใช้จ่าย (40,057,728)        (38,019,747)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 48,114,368          50,891,573          

ตน้ทุนทางการเงิน (5,346,715)          (5,762,724)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14,205,845          13,542,433          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 56,973,498          58,671,282          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,409,542)          (2,942,521)          

กาํไรสําหรับงวด 52,563,956          55,728,761          

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 42,474,282          43,605,818          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,089,674          12,122,943          

52,563,956          55,728,761          

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 13 35.40                  36.34                  

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559

กาํไรสําหรับงวด 52,563,956          55,728,761          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,910,849)          (1,035,397)          

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 69,763                 629,435               

กลบัรายการการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (1,690,260)          -                      

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (737,786)             (456,440)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 324,071               (125,917)             

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (6,945,061)          (988,319)             

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (27,824)               (82,496)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                      (18,546)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,098                  16,558                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (20,726)               (84,484)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,965,787)          (1,072,803)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 45,598,169          54,655,958          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 36,366,162          42,673,983          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,232,007            11,981,975          

45,598,169          54,655,958          

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนแบ่ง รายการอืน รวม

กาํไรขาดทุน ของการ องคป์ระกอบ

เบด็เสร็จอืน เปลียนแปลง อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษทัร่วม ทีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน เผอืขาย และการร่วมคา้ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 1,200,000    160,000       10,516,000  202,440,240  (3,057,312)  753,297       541,454       (6,392,652)  (8,155,213)    206,161,027  36,844,688    243,005,715  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 14 -              -              -              (20,398,454)  -              -              -              -              -                (20,398,454)  (8,110,053)    (28,508,507)  

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -              -              (20,398,454)  -              -              -              -              -                (20,398,454)  (8,110,053)    (28,508,507)  

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -              -              -              -                -              -              -              (1,592,856)  (1,592,856)    (1,592,856)    1,274,631      (318,225)       

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -              -              -              -                -              -              -              -              -                -                418,689         418,689         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -                -              -              -              (1,592,856)  (1,592,856)    (1,592,856)    1,693,320      100,464         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              (20,398,454)  -              -              -              (1,592,856)  (1,592,856)    (21,991,310)  (6,416,733)    (28,408,043)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              43,605,818    -              -              -              -              -                43,605,818    12,122,943    55,728,761    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -              -              -              (84,355)         (889,319)     498,279       (456,440)     -              (847,480)       (931,835)       (140,968)       (1,072,803)    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              43,521,463    (889,319)     498,279       (456,440)     -              (847,480)       42,673,983    11,981,975    54,655,958    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 1,200,000    160,000       10,516,000  225,563,249  (3,946,631)  1,251,576    85,014         (7,985,508)  (10,595,549)  226,843,700  42,409,930    269,253,630  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนแบ่ง รายการอืน รวม

กาํไรขาดทุน ของการ องคป์ระกอบ

เบด็เสร็จอืน เปลียนแปลง อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษทัร่วม ทีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน เผอืขาย และการร่วมคา้ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 1,200,000    160,000       10,516,000  237,993,458  (3,591,414)  1,115,619    618,864       (7,989,519)  (9,846,450)    240,023,008  41,595,111    281,618,119  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 14 -              -              -              (22,799,360)  -              -              -              -              -                (22,799,360)  (8,724,231)    (31,523,591)  

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -              -              (22,799,360)  -              -              -              -              -                (22,799,360)  (8,724,231)    (31,523,591)  

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -              -              -              -                -              -              -              (1,324,906)  (1,324,906)    (1,324,906)    (1,932,032)    (3,256,938)    

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -              -              -              -                -              -              -              -              -                -                1,228,710      1,228,710      

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -                -              -              -              (1,324,906)  (1,324,906)    (1,324,906)    (703,322)       (2,028,228)    

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              (22,799,360)  -              -              -              (1,324,906)  (1,324,906)    (24,124,266)  (9,427,553)    (33,551,819)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              42,474,282    -              -              -              -              -                42,474,282    10,089,674    52,563,956    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -              -              -              (20,238)         (4,272,612)  (1,077,484)  (737,786)     -              (6,087,882)    (6,108,120)    (857,667)       (6,965,787)    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              42,454,044    (4,272,612)  (1,077,484)  (737,786)     -              (6,087,882)    36,366,162    9,232,007      45,598,169    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560 1,200,000    160,000       10,516,000  257,648,142  (7,864,026)  38,135         (118,922)     (9,314,425)  (17,259,238)  252,264,904  41,399,565    293,664,469  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 52,563,956          55,728,761          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,409,542            2,942,521            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,249,935          16,726,250          

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 6,816                  (1,717)                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 619,105               566,701               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (185,449)             (213,063)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (14,205,845)        (13,542,433)        

เงินปันผลรับ (1,416,169)          (1,842,811)          

ดอกเบียรับ (592,483)             (618,745)             

ดอกเบียจ่าย 5,161,272            5,488,007            

กาํไรจากการขายเงินลงทุน และอืนๆ (3,179,978)          (362,792)             

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 60,430,702          64,870,679          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (7,992,193)          1,346,100            

สินคา้คงเหลือ (3,012,069)          2,158,064            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 506,799               659,975               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (36,368)               91,634                 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ (10,533,831)        4,255,773            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559

(พันบาท)

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5,720,893            1,530,361            

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,258,198)          (1,052,388)          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (437,645)             (255,575)             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (19,891)               (116,568)             

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน - สุทธิ 4,005,159            105,830               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 53,902,030          69,232,282          

จ่ายภาษีเงินได้ (5,562,634)          (6,570,987)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 48,339,396          62,661,295          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 3 (4,025,533)          (544,253)             

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,061,291)          (23,719)               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 24,105,867          34,235,825          

เงินลงทุนชวัคราว (15,248,443)        (30,550,531)        

เงินลงทุนเผือขาย (1,207,779)          (1,993,146)          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,318,130            360,471               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (19,440,200)        (23,578,452)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18,875                 -                      

รับเงินปันผล 11,531,445          7,039,150            

รับดอกเบีย 568,846               647,413               

จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการขายเงินลงทุน (813,571)             -                      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,253,654)          (14,407,242)        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 98,697                 1,934,222            

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 3 (3,351,464)          (2,255,785)          

เงนิสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงนิกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (1,649,028)          (1,363,757)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 799,581               1,123,541            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (11,721,390)        (9,796,853)          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (118,786)             (56,376)               

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 34,949,830          24,968,663          

เงินสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู ้ (24,916,595)        (24,961,424)        

เงนิกู้ยืมลดลง - สุทธิ (2,656,388)          (10,086,206)        

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (22,799,360)        (20,398,454)        

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,681,058)          (8,148,696)          

รวมจ่ายเงนิปันผล (29,480,418)        (28,547,150)        

จ่ายดอกเบีย (5,776,829)          (5,717,277)          

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (41,166,402)        (44,672,196)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (80,660)               3,581,857            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 27,709,352          16,077,796          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 27,628,692          19,659,653          

ข้อมลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 2,736,046            3,962,591            

เงินปันผลคา้งจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,084,605            -                      

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
3  การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
6  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  
7  เงินลงทุนอ่ืน  
8  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
9  หุน้กู ้  
10  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  
11  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ  
12  ภาษีเงินได ้  
13  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
14  เงินปันผล  
15  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
16  เร่ืองอ่ืนๆ  
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
18  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  
19  การจดัประเภทรายการใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2518 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
งบการเงินรวมระหว่างกาลไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี 
แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั  

  
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี  
 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยต์ามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคา
อิสระ โดยใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
 

ส าหรับรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดวันที่   

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
   

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง     
-   เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 10 - 40 ปี 5 - 33 ปี 
-   เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 40 ปี 20 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์     
-   เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 8 - 30 ปี 5 - 20 ปี 
-   เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 15 - 25 ปี 10 - 20 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์     
-   เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 15 ปี 5 - 10 ปี 
 
การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวมีผลใหค่้าเส่ือมราคาส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ลดลงประมาณ 1,760 ลา้นบาท   

 
(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็น
หลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ค) การประมาณการและการใช้ดลุยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรวมอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ดงัน้ี 
 
หมายเหตุ 3 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุ 5, 7 และ 8 การวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการและหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสด 
หมายเหตุ 10 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ 

- ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุ 15 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

(ง) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 น้ี ไดร้วมบญัชีของ
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

1. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
2. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
3. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
4. บริษทัยอ่ยในส่วนงานอ่ืน 
 

รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
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3 กำรซ้ือธุรกจิและกำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย  
 

(1) การซ้ือธุรกจิ 
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนของปี 2560 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(ก) Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซ้ือหุ้นทั้ งหมดใน 
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company (“VCM”) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ครบ
วงจรในประเทศเวียดนาม โดยการซ้ือหุ้นดงักล่าวมีประมาณการมูลค่าตามสัญญารวม 195 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 6,875 ลา้นบาท ซ่ึงรวมมูลค่าตามเง่ือนไขท่ีผูถื้อหุน้เดิมตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญาซ้ือขาย ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 ได้มีการเจรจาปรับปรุงเง่ือนไข ตลอดจนทบทวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา ท าให้มูลค่าตามสัญญาคงเหลือ 152 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 5,329 ลา้นบาท 

 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน VCM ท าให้กลุ่มบริษทัมีก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์เพ่ิมข้ึน 3.1 ลา้นตนัต่อปี รวม
ก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียน (นอกประเทศไทย) ทั้งหมดเป็น 10.5 ลา้นตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิต
ปูนซีเมนตใ์นประเทศไทยรวม 23 ลา้นตนัต่อปี โดย VCM มีโรงงานตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศเวียดนาม 
ซ่ึงเป็นฐานการผลิตและกระจายปูนซีเมนต์ให้ตลาดในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงมีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิม
ก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดปูนซีเมนตใ์นภูมิภาคต่างๆ ไดอี้กในอนาคต ทั้งน้ี จากท่ีกล่าว
ขา้งตน้ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 

 

(ข) PT Indocorr Packaging Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย 
 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 บริษทัย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80 ใน PT Indocorr Packaging 
Cikarang (“Indocorr”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเขา้ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญา 79.2 พนัลา้นรูเปีย หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 206 ลา้นบาท 

 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Indocorr ท าให้กลุ่มบริษทัมีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษในอาเซียนรวม
เพ่ิมข้ึนเป็น 1.045 ลา้นตนัต่อปี โดย Indocorr มีก าลงัการผลิต 32,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือธุรกิจดงักล่าว
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑข์องตลาดในประเทศอินโดนีเซียท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 65 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในรายไดอ่ื้นใน
งบก าไรขาดทุนรวม โดยก าไรจากการซ้ือดงักล่าวเป็นผลมาจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน 
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(ค) Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมร้อยละ 25 ใน Long Son 
Petrochemicals Co., Ltd. (“LSP”) ซ่ึงเป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม โดยมี
มูลค่าตามสญัญา 36.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 1,230 ลา้นบาท  

 

การซ้ือหุน้เพ่ิมดงักล่าว ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน LSP เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71 และ
มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน LSP ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
ดงัน้ี 

 

   (ล้านบาท) 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ก่อนเป็นบริษทัยอ่ย   2,262 
หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   (2,061) 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน   201 

 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน LSP จะท าให้กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ เน่ืองจาก
เป็นโครงการท่ีมีการเช่ือมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นตน้ถึงขั้นปลายครบวงจร มีความประหยดัจากขนาด
การผลิต และสามารถใชว้ตัถุดิบไดอ้ย่างยืดหยุน่เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั นอกจากน้ี ยงัมีการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจ เช่น ท่าเรือน ้าลึก และสาธารณูปโภคต่างๆ โดยโครงการดงักล่าวมี
มูลค่าการลงทุนรวมคิดเป็นเงินประมาณ 5,400 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 188,000 ลา้นบาท 
และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 
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(ง) บริษทัพรีซิช่ัน พร้ินท์ จ ากดั ประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์
จ ากดั (“พรีซิชั่น พร้ินท์”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีพิมพ์ดว้ยระบบอ๊อฟเซต (Offset printing) โดยเฉพาะสินคา้
กล่อง ป้ายแขวน และสต๊ิกเกอร์ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่า
ตามสญัญา 165 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในพรีซิชัน่ พร้ินท์ ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีการขยายฐานธุรกิจดิสเพลยแ์พคเกจจ้ิงอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือรองรับตลาดบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูง โดยพรีซิชัน่ พร้ินท ์มีก าลงัการผลิต 4,650 ตนัต่อปี ในขณะเดียวกนั
กช่็วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งในการเป็นผูผ้ลิตสินคา้และใหบ้ริการบรรจุภณัฑค์รบวงจร  
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ
ท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการบนัทึก
ปรับปรุงรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้  
 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาที่วดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดร้ับเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

VCM Indocorr LSP
พรีซิช่ัน

พริ้นท์
รวม

(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 179          2               1,430       11             1,622       
ลูกหน้ีการคา้ 28             114          -                54             196          
สินคา้คงเหลือ 434          54             -                12             500          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 79             3               29             17             128          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,912       396          1,828       296          9,432       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 636          -                -                1               637          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 46             11             1,469       28             1,554       
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (8,253)      (114)         -                (217)         (8,584)      
เจา้หน้ีการคา้ (162)         (100)         -                (57)           (319)         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (789)         (3)              (826)         (25)           (1,643)      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (99)           (24)           -                (35)           (158)         
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ (989)         339          3,930       85             3,365       
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                (68)           (1,139)      (21)           (1,228)      
หัก ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ก่อนเป็นบริษทัยอ่ย -                -                (2,262)      -                (2,262)      
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา (989)         271          529          64             (125)         
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 6,318       -                701          101          7,120       
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูค่ายติุธรรม -                (65)           -                -                (65)           
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด 5,329       206          1,230       165          6,930       
เงินสดท่ีไดม้า (1,622)      
กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิ 5,308       

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย (1,449)      
กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิในปี 2560 3,859       

มูลค่ายุตธิรรม

 
 

ทั้งน้ี เงินลงทุนคา้งจ่ายจ านวนรวม 1,449 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัจะจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษทั 
เม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมิถุนายน 2561 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายรวม 
2,744 ลา้นบาท และขาดทุนส าหรับงวด 186 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดจ้าก
การขายเป็นจ านวนเงินรวม 338,360 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็น
จ านวนเงินรวม 42,322 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ านวน 
8,367 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหน้ีสินท่ีรับมาเน่ืองจากการซ้ือธุรกิจ VCM และ Indocorr โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระคืน
ก่อนครบก าหนด 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 57 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

(2) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนของปี 2560 บริษทัยอ่ยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์
จ ากดั (มหาชน) (“TPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพ่ิมเติมอีกจ านวน 76.51 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.75 จ านวน
เงินรวม 3,060 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน TPC เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 91.06 เป็นร้อยละ 99.81 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน TPC ดงัน้ี 
 

  (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   1,676 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (3,060) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัที่ลดลงจำกกำรเพิม่สัดส่วนในบริษัทย่อย  (1,384) 
 

ทั้งน้ี การซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกลุ่มบริษทัไดท้ าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง TPC จากผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นการทัว่ไป 
เน่ืองจากการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง TPC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยรับซ้ือในราคาหุน้ละ 40 บาท และ
มีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 11 มกราคม 2560 ทั้งน้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
มีค าสัง่เพิกถอนหลกัทรัพยข์อง TPC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน และนโยบาย
การก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
   
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน   
 2560  2559  2560  2559  นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
บริษัทร่วมและการร่วมค้า          
ซ้ือ 5,559  5,291  17,738  16,719  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 174  266  502  1,054  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 12,874  12,342  39,128  37,374  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการและอ่ืนๆ 292  286  821  829  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 
   บริหารและอ่ืนๆ 

395 
 

512  1,313  1,446  ส่วนใหญ่คิดตามอตัราร้อยละ 
ของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดเ้งินปันผล 78  637  10,123  5,401  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
          
บริษัทอ่ืน          
ซ้ือ 583  530  1,878  1,919  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 71  82  200  223  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการและอ่ืนๆ 23  26  70  74  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 
   บริหารและอ่ืนๆ 

80 
 

58 
 

236 
 

217  ส่วนใหญ่คิดตามอตัราร้อยละ 
ของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดเ้งินปันผล 3  33  1,416  1,665  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ลกูหนีก้ารค้า 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า    
บริษทั สยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 1,822  1,380 
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั 600  521 
บริษทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 531  489 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั 406  226 
บริษทั แกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 359  225 
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 336  290 
PT Styrindo Mono Indonesia 222  187 
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั 169  70 
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 125  93 
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 104  72 
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 100  170 
บริษทั สยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 84  37 
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 65  74 
บริษทั สยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ากดั 52  48 
บริษทั สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 42  55 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 36  95 
บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั 21  21 
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 18  34 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 8  25 
SCG Plastics (China) Co., Limited 2  24 
บริษทัอ่ืนๆ 54  49 
 5,156  4,185 
บริษัทอ่ืน    
บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 53  64 
บริษทัอ่ืนๆ 23  19 
 76  83 
รวม 5,232  4,268 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า    
บริษทั สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 248  329 
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั 138  - 
บริษทั ริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 77  10 
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 62  - 
บริษทั สยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 32  38 
บริษทั แกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 29  22 
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 28  21 
บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั 24  50 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 13  53 
บริษทั ไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ บางปะกง จ ากดั 3  39 
บริษทั นวโลหะอุตสาหกรรม จ ากดั 3  19 
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 3  18 
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. -  592 
PT Siam Maspion Terminal -  24 
บริษทัอ่ืนๆ 84  100 
 744  1,315 
บริษัทอ่ืน    
บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 28  30 
บริษทัอ่ืนๆ 14  24 
 42  54 
รวม 786  1,369 

     
 
 
 
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
PT M Class Industry 69  74 
GTC Technology International, LP 42  45 
บริษทัอ่ืนๆ 8  5 
รวม 119  124 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
Mariwasa Holdings, Inc. 84  90 
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 17  - 
รวม 101  90 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 124  125 
เพ่ิมข้ึน 8  - 
ลดลง (13)  (5) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 119  120 
 
 
 
 
 

   



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90  160 
เพ่ิมข้ึน 17  - 
ลดลง (6)  (71) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 101  89 
 

เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 2,174  1,163 
บริษทั สยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 570  454 
บริษทั สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 534  364 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 405  60 
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั 219  185 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั 212  47 
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 137  48 
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 131  104 
บริษทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 129  106 
บริษทั ไอทีวนั จ ากดั 32  71 
บริษทั สยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 29  24 
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั 22  26 
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั  12  26 
บริษทัอ่ืนๆ  21  28 
 4,627  2,706 
บริษัทอ่ืน    
บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 140  106 
บริษทัอ่ืนๆ 6  5 
 146  111 
รวม 4,773  2,817 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
 

 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีดงัน้ี 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 84  97 
ลดลง -  (15) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 84  82 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 105  109  296  293 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5  5  15  15 
รวม 110  114  311  308 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
บริษทั สยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 1,035  - 
บริษทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 217  - 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั 53  - 
บริษทัอ่ืนๆ 52  29 
รวม 1,357  29 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทอ่ืน    
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 84  84 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 30 

 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
   (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,232  4,268 
บริษทัทัว่ไป  43,221  37,720 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (920)  (986) 
สุทธิ  42,301  36,734 

       47,533  41,002 
     ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 786  1,369 
บริษทัทัว่ไป  8,659  9,102 

       9,445  10,471 
     รวม  56,978  51,473 

 

 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
หน้ีสงสยัจะสูญ 18  22  28  19 
หน้ีสูญไดรั้บคืน (39)  (16)  (53)  (18) 
สุทธิ (21)  6  (25)  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ลกูหนี้การค้า    
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 5,181  4,183 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 50  80 
 3 - 6 เดือน  1  1 
 มากกวา่ 6 - 12 เดือน -  4 
    รวม 5,232  4,268 
    

บริษทัทั่วไป    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 36,783  30,667 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,992  4,505 
 3 - 6 เดือน  974  924 
 มากกวา่ 6 - 12 เดือน 529  582 
 มากกวา่ 12 เดือน 943  1,042 
 43,221  37,720 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (920)  (986) 
สุทธิ 42,301  36,734 

    รวม 47,533  41,002 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
 

6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษทัไดข้ายตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย จ านวนเงิน 3,838 ลา้นบาท โดยมี
ก าไรก่อนภาษีจ านวน 1,790 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนอ่ืน 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล) 14  32 

    
เงนิลงทุนช่ัวครำว    
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 3,570  3,255 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 8,916  9,834 
รวม 12,486  13,089 

    
เงนิลงทุนเผ่ือขำย    
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,629  6,344 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4  4 
รวม 7,633  6,348 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย มีจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 16,559 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 16,210 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวไดล้งทุนในตราสารหน้ี
ท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้มีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 1.10 
ถึง 3.45 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี)  



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายติุธรรม 
 
 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 
 (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนช่ัวครำว        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 8,916  -  8,916  8,916 

        
เงนิลงทุนเผ่ือขำย        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,629  -  7,629  7,629 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4  4  -  4 
รวม 7,633  4  7,629  7,633 

 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ี
ถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 ระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) ส าหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั
และคู่สญัญาตามความเหมาะสม 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม   95,498  90,890 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  14,206  13,543 
ลงทุนเพ่ิม  4,061  28 
รายไดเ้งินปันผล  (10,123)  (5,401) 
จ าหน่าย  (391)  (528) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  (722)  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 3 (2,061)  (357) 
อ่ืนๆ  (738)  (476) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  99,730  97,699 

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    95,498  

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจาก
เงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
    

 
 

สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 30 30 3,841   3,658   9,414   9,414   10,877  10,701  182      47         
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซมั จ  ากดั 29 29 150      150      46         46         729        688        127      128      
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ  ากดั 49 49 2,325   2,325   1,139   1,139   524        526        -            -            
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497      497      148      148      278        253        28         24         
บริษทั นอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร์ จ  ากดั 40 40 405      405      134      134      223        211        -            -            
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      110        88          -            -            
บริษทั ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ากดั 50 50 63         63         31         31         54          48          -            -            
Green Siam Resources Corporation 40 40 95         95         38         38         46          43          -            -            
Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235      235      94         94         29          31          -            -            
CMPI Holdings, Inc. 40 40 55         55         18         18         18          19          -            1           
บริษทัอ่ืนๆ 136      136      50         51         60          59          -            1           

8,024   7,841   11,218 11,219 12,948  12,667  337      201      

เอสซีจี เคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31 31 27,248 14,679 18,090 14,247 22,118  17,760  1,181   445      
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 49 49 1,173   1,173   10,800 10,800 12,900  13,179  1,661   573      
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ  ากดั 50 50 4,755   4,755   2,375   2,375   6,963    6,473    1,025   1,200   
บริษทั สยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 50 50 4,455   4,455   2,183   2,183   6,278    5,555    1,724   -            
บริษทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ  ากดั 50 50 5,789   5,789   2,788   2,788   4,707    4,250    875      -            
บริษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จ  ากดั 47 47 5,590   5,590   2,571   2,571   4,670    3,969    1,165   1,409   
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39 39 1,755   1,755   1,529   1,529   1,386    1,449    5           97         
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 20 19 1,228   682      642      642      1,140    1,093    58         67         
บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ ากดั 50 50 995      995      493      493      999        1,000    82         -            
Tien Phong Plastics Joint Stock Company 16 22 1,339   1,116   497      738      785        1,088    27         59         
บริษทั แกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 46 46 64         64         167      167      758        841        353      382      
บริษทั ริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 35 32 120      120      42         42         467        495        118      112      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      275        273        36         52         
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      269        311        64         151      
GTC Technology International, LP 25 25 191      191      107      107      249        244        -            -            



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษทั ไทย เพท็ เรซิน จ ากดั 40 20 900      900      180      180      151        157        -            -            
บริษทั สยาม โทเซลโล จ ากดั 45 45 592      592      266      266      111        104        -            -            
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ  ากดั 45 45 200      200      87         87         107        114        15         31         
บริษทั เอสดีกรุปเซอร์วิซ จ ากดั 50 50 78         78         38         38         107        109        -            -            
GTC Technology US, LLC 25 25 102      102      160      160      65          45          -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 4           13         13         15         55          78          7           9           

57,501 44,172 43,310 39,710 64,560  58,587  8,396   4,587   

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษทั สยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 48 48 500      500      245      245      411        409        14         11         
บริษทั สยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 30 1,100   1,100   495      495      291        304        -            -            
Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd. 17 17 804      804      201      201      105        113        -            -            
บริษทั สหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190      190      48         48         58          55          5           -            
บริษทัอ่ืนๆ 263      263      105      105      -             -             -            -            

2,857   2,857   1,094   1,094   865        881        19         11         

ส่วนงานอ่ืน
บริษทั สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 40 40 2,739   2,739   1,120   1,120   16,530  15,939  1,087   424      
บริษทั ผลิตภณัฑวิ์ศวไทย จ ากดั 30 30 85         85         76         76         1,402    1,438    -            12         
บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 240      240      72         72         717        718        21         -            
บริษทั ไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ
บางปะกง จ ากดั 30 30 475      475      142      142      698        681        119      74         

บริษทั นวโลหะอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 300      300      90         90         596        589        98         28         
บริษทั นวโลหะไทย จ ากดั 25 25 308      308      74         74         376        376        7           3           
Lysando AG 20 20 39         39         355      355      281        304        -            -            
บริษทั เมืองทอง ยไูนเตด็ จ  ากดั 30 30 233      233      140      140      111        109        -            -            
บริษทั ไอทีวนั จ  ากดั 20 20 80         80         16         16         50          58          39         42         
บริษทั แมก็ซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 30 30 126      126      299      299      4            -             -            -            
บริษทั มซูาชิออโตพ้าร์ท จ ากดั -       -       -            -            -            -            -             -             -            19         

4,625   4,625   2,384   2,384   20,765  20,212  1,371   602      
รวม 73,007 59,495 58,006 54,407 99,138  92,347  10,123 5,401   
หัก  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -            -            -            -            (87)         (87)         -            -            
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -            -            -            -            (2,171)   (1,449)   -            -            
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 73,007 59,495 58,006 54,407 96,880  90,811  10,123 5,401   

 
 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
การร่วมค้า
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทั โกลบอลเฮา้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 65 65 1,190   752      595      376      606        385        -            -            
บริษทั เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ  ากดั 51 51 570      570      291      291      252        256        -            -            

1,760   1,322   886      667      858        641        -            -            

เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ  ากดั 50 50 4,800   4,800   2,401   2,401   1,992    2,105    -            -            
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 71 44 -            4,408   -            2,189   -             1,941    -            -            

4,800   9,208   2,401   4,590   1,992    4,046    -            -            
เงนิลงทุนในการร่วมค้า 6,560   10,530 3,287   5,257   2,850    4,687    -            -            

รวม 79,567 70,025 61,293 59,664 99,730  95,498  10,123 5,401   

วิธีส่วนไดเ้สีย

 
 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้เพ่ิมร้อยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. จากผูถื้อหุน้เดิม
ท าให้บริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัย่อย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 3 และในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน Tien Phong Plastic Joint 
Stock Company ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 17 กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุน
ส่วนท่ีเหลือเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 38 

9 หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 176,500 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2559: 166,500 ล้านบาท) ดงัน้ี 

มลูค่ายติุธรรม *
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2560 2559 อตัราดอกเบ้ีย อายหุุน้กู้ ครบก าหนด 2560 2559
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้  - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
3/2555 6,500       6,500       4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,053      1,073      
1/2556 -                25,000     4.00 4 ปี 1 เมษายน 2560 -             1,015      
2/2556 20,000     20,000     4.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2560 1,009      1,014      
1/2557 15,000     15,000     4.00 4 ปี 1 เมษายน 2561 1,007      1,033      
2/2557 10,000     10,000     3.90 4 ปี 1 ตุลาคม 2561 1,030      1,048      
1/2558 15,000     15,000     3.75 3 ปี 1 เมษายน 2561 1,002      1,032      
1/2558 15,000     15,000     3.90 4 ปี 1 เมษายน 2562 1,043      1,056      
2/2558 10,000     10,000     3.40 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2562 1,034      1,039      
1/2559 25,000     25,000     3.00 4 ปี 1 เมษายน 2563 1,034      1,017      
2/2559 25,000     25,000     3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2563 1,036      1,030      
1/2560 25,000     -                3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 1,038      -             
2/2560 10,000     -                2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 1,018      -             
รวม 176,500  166,500  

หัก หุน้กูท่ี้ถือโดย
  บริษทัยอ่ย (354)         (387)         
สุทธิ 176,146  166,113  
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด
  ช าระภายในหน่ึงปี (49,922)   (44,889)   
สุทธิ 126,224  121,224  

 
* ราคาซ้ือขายสุดทา้ย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากบั 1,000 บาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติม 
50,000 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 300,000 ลา้นบาท 
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 39 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กู ้บริษทัไดพิ้จารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์
อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิต
ของบริษทัและคู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 
10 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 6,904  6,485 
  เงินบ าเหน็จ 100  116 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 560  508 
ผลประโยชนอ่ื์นๆ 163  163 
รวม 
 

7,727  7,272 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (108)  (88) 
สุทธิ 7,619  7,184 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,109  6,599 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 424  378 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 175  169 
 599  547 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 30  79 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (81)  4 
 (51)  83 
    
อ่ืนๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (124)  (64) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 31  12 
 (93)  (52) 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 7,564    7,177 
 

 การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 

 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน     
สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 88  81 
จ านวนท่ีจ่ายสมทบ 21  15 
ผลประโยชนจ่์าย (9)  (11) 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการ 6  - 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2  2 
สินทรัพย์โครงกำร ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  
 

108  87 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559 
                       (ร้อยละ) 
    อตัราคิดลด *    
- ประเทศไทย 2.62 - 3.76  2.62 - 3.76 
- ประเทศเวียดนาม 6.55 - 6.97  6.55 - 6.97 
- ประเทศอินโดนีเซีย 8.00 - 8.51  8.00 - 8.51 
- อ่ืนๆ 5.86 - 5.90  5.86 - 5.90 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 9.00  3.00 - 9.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 1.00 - 35.00  1.00 - 35.00 
อตัรามรณะ *** 25.00 ของ TMO2008  25.00 ของ TMO2008 

* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008) 

 
สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559 
                       (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  5.86 - 5.90  5.86 - 5.90 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ  
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบ้ืองหลงัคา อิฐบลอ็กปูพ้ืน กระเบ้ืองเซรามิก สุขภณัฑแ์ละก๊อกน ้าต่างๆ เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ซีเมนต ์วสัดุก่อสร้างและสินคา้อ่ืนๆ ผา่นช่องทางการจ าหน่ายของผูแ้ทนจ าหน่าย
สินคา้ในกลุ่มบริษทั รวมทั้งเป็นผูน้ าเขา้เช้ือเพลิง เศษกระดาษและเศษเหลก็ 

  
เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ผลิตและจ าหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษแผ่นยิปซัม กระดาษ

อุตสาหกรรม และกล่องบรรจุภณัฑ ์
  
ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกบับริษทัชั้นน าในธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต ์และเหลก็ รวมทั้งการใหบ้ริการอ่ืนๆ 
 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
30 ก.ย. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม เอสซีจี 562,814    539,688    337,521    323,829    75,487       73,019       
ส่วนงานธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 215,885    203,068    131,883    129,834    17,426       18,494       
เอสซีจี เคมิคอลส์ 200,233    193,465    154,446    145,477    46,715       44,487       
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 91,290       85,369       60,016       56,137       9,280         8,465         
ส่วนงานอ่ืน 292,720    289,326    62               70               2,108         1,625         

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด (2) และค่าตดัจ าหน่าย
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

2560 2559 2560 2559
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม เอสซีจี 42,474       43,606       17,250       16,726       
ส่วนงานธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 5,999         7,446         7,866         7,679         
เอสซีจี เคมิคอลส์ 32,387       32,122       4,875         4,524         
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 3,487         2,940         3,862         3,931         
ส่วนงานอ่ืน 907            1,291         647            592            

(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม

(2) หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

ก าไร



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง
30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 56,869        58,702        49,644        49,463        30,240        24,574        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,814        13,315        64,381        61,185        865              881              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,269          1,269          42                41                16                16                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 116,333      111,260      75,735        75,603        56,191        56,017        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 27,600        18,522        10,431        7,173          3,978          3,881          
รวมสินทรัพย์ 215,885      203,068      200,233      193,465      91,290        85,369        

เงินกูย้ืมระยะสั้น 75,039        73,496        24,403        31,731        23,364        19,536        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 25,886        22,650        23,145        22,195        9,798          8,235          
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,292          1,821          4,256          7,156          1,566          3,227          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,355          5,231          2,711          3,239          1,732          1,619          
รวมหน้ีสิน 107,572      103,198      54,515        64,321        36,460        32,617        
ส่วนของผูถื้อหุน้ 108,313      99,870        145,718      129,144      54,830        52,752        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 215,885      203,068      200,233      193,465      91,290        85,369        

เอสซีจี ซิเมนต-์

 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 132,673      140,196      (112,765)    (116,309)    156,661      156,626      
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 20,678        20,126        (8)                 (9)                 99,730        95,498        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 130,212      119,493      (121,040)    (111,605)    10,499        9,214          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,267          3,295          (964)            (992)            250,562      245,183      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,890          6,216          (2,537)         (2,625)         45,362        33,167        
รวมสินทรัพย์ 292,720      289,326      (237,314)    (231,540)    562,814      539,688      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 50,165        46,707        (103,058)    (106,134)    69,913        65,336        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,591          2,636          (3,886)         (2,984)         58,534        52,732        
เงินกูย้ืมระยะยาว 126,231      121,234      (3,423)         (4,579)         129,922      128,859      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,939          2,093          (956)            (1,039)         10,781        11,143        
รวมหน้ีสิน 181,926      172,670      (111,323)    (114,736)    269,150      258,070      
ส่วนของผูถื้อหุน้ 110,794      116,656      (125,991)    (116,804)    293,664      281,618      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 292,720      289,326      (237,314)    (231,540)    562,814      539,688      

 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลิตภณัฑก่์อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

2560 2559 2560 2559 2560 2559
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก    125,327    124,249    153,789    144,842      58,343      54,668 
   ระหวา่งส่วนงาน 6,556       5,585       657          635          1,673       1,469       
รวมรายไดจ้ากการขาย 131,883  129,834  154,446  145,477  60,016     56,137     
ตน้ทุนขาย (103,551) (100,302) (115,164) (103,514) (49,730)   (45,906)   
ก าไรขั้นตน้ 28,332     29,532     39,282     41,963     10,286     10,231     
รายไดอ่ื้น 1,973       1,788       4,371       2,170       1,289       411          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 30,305     31,320     43,653     44,133     11,575     10,642     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (21,082)   (20,706)   (10,209)   (8,757)      (6,176)      (6,119)      
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 9,223       10,614     33,444     35,376     5,399       4,523       
ตน้ทุนทางการเงิน (2,281)      (2,242)      (757)         (1,145)      (658)         (702)         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,942       8,372       32,687     34,231     4,741       3,821       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,365)      (1,431)      (2,908)      (1,491)      (472)         (423)         
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 5,577       6,941       29,779     32,740     4,269       3,398       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 640          722          11,638     10,792     5               (8)              
ก าไรส าหรับงวด 6,217       7,663       41,417     43,532     4,274       3,390       

การแบ่งปันก าไร 
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,999       7,446       32,387     32,122     3,487       2,940       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 218          217          9,030       11,410     787          450          

6,217       7,663       41,417     43,532     4,274       3,390       

เอสซีจี ซิเมนต-์

 
 

 
  
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก              62              70                  -                  -    337,521    323,829 
   ระหวา่งส่วนงาน -                -                (8,886)      (7,689)      -                -                
รวมรายไดจ้ากการขาย 62             70             (8,886)      (7,689)      337,521  323,829  
ตน้ทุนขาย (12)           (10)           8,836       7,633       (259,621) (242,099) 
ก าไรขั้นตน้ 50             60             (50)           (56)           77,900     81,730     
รายไดอ่ื้น 2,821       3,044       (181)         (232)         10,273     7,181       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 2,871       3,104       (231)         (288)         88,173     88,911     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (2,781)      (2,673)      189          236          (40,059)   (38,019)   
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 90             431          (42)           (52)           48,114     50,892     
ตน้ทุนทางการเงิน (1,691)      (1,730)      41             56             (5,346)      (5,763)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,601)      (1,299)      (1)              4               42,768     45,129     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 585          567          (250)         (165)         (4,410)      (2,943)      
ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ (1,016)      (732)         (251)         (161)         38,358     42,186     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,924       2,024       (1)              13             14,206     13,543     
ก าไรส าหรับงวด 908          1,292       (252)         (148)         52,564     55,729     

การแบ่งปันก าไร
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 907          1,291       (306)         (193)         42,474     43,606     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1               1               54             45             10,090     12,123     

908          1,292       (252)         (148)         52,564     55,729     
 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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12 ภำษเีงินได้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากการลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ อนัเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุม
จงัหวะเวลาในการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวได ้และมีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีผลแตกต่างชัว่คราวจะไม่ได้
กลบัรายการภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 2560  2559 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 11,836  14,091 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200  1,200 
    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 9.86  11.74 

 
 

 2560  2559 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 42,474  43,606 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200  1,200 
    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 35.40  36.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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14 เงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัรา
หุน้ละ 16.00 บาท เป็นเงินประมาณ 19,200 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงิน 8,982 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 
และไดจ่้ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็น
จ านวนเงิน 10,200 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 19.00 บาท เป็นเงินประมาณ 22,800 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลงวดระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงิน 10,198 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 
และไดจ่้ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็น
จ านวนเงิน 12,600 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจ านวนเงิน 10,199 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ 
ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 

15 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระ    

เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 793  976 
    

ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 1,064  1,068 

    

ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 824  414 
    

ง) ภาระผกูพนั    
- ตามสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 37,437  75,309 
- ตามสญัญาเช่าและบริการ 4,554  4,849 
- ตามสญัญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 8,334  9,461 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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จ) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินกบัธนาคารหลายแห่ง
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ จ่ายช าระเงินกูย้ืม 
จ่ายช าระค่าสินคา้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รับช าระเงินใหกู้ย้ืม และรับช าระเงินค่าสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 มูลค่าตามสญัญา 
 เงินใหกู้ย้ืม Swap เงินกูย้ืม Swap 
 สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 
 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย.  31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย.  31 ธ.ค. 
 2560 2559 2560  2559 2560 2559 2560  2559 
 (ล้าน) (ล้านบาท) (ล้าน) (ล้านบาท) 
เหรียญสหรัฐ 94 - 3,132  - 248 128 8,152  3,799 

 

สัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (31 ธันวาคม 2559: ครบก าหนดภายในเดือน
เมษายน 2563) 
 

 มูลค่าตามสญัญา 
 ลูกหน้ี Forward เจา้หน้ี Forward 
 สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 
 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย.  31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย.  31 ธ.ค. 
 2560 2559 2560  2559 2560 2559 2560  2559 
 (ล้าน) (ล้านบาท) (ล้าน) (ล้านบาท) 
เหรียญสหรัฐ 361 134 11,982  4,781 322 83 10,712  2,957 
ยโูร 5 3 211  136 21 17 826  678 
เยน 85 8 26  2 541 532 166  180 
อ่ืนๆ   212  302   143  62 
รวม   12,431  5,221   11,847  3,877 

 

สัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2562 (31 ธันวาคม 2559: ครบก าหนดภายในเดือน
มกราคม 2561) 

 

ฉ) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมสกุลต่างประเทศจ านวน 54 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2559: 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี) โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
(31 ธันวาคม 2559: ครบก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561)   



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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ช) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเพ่ือบริหารความเส่ียงทางด้านราคาพลงังานกับธนาคารในประเทศ และธนาคาร
ต่างประเทศหลายแห่ง มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 17 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 585 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2559: 66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 2,381 ล้านบาท) โดยสัญญาดงักล่าว
จะทยอยครบก าหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (31 ธันวาคม 2559: ครบก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2560) 

 

ซ) บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 
มูลค่าตามสญัญาประมาณ 6,500 ลา้นบาท ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

 

ฌ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศซ่ึงเป็นสญัญาระยะยาว 25 ปี และ
จะครบก าหนดภายในปี 2588 โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งเร่ิมซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบตามราคา 
ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และต่อเน่ืองไปจนครบก าหนดอายสุญัญา 

 

ญ)  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงอยู่ในขั้นตอนการต่ออายสุญัญาเช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีระยะเวลา 20 ปี
มูลค่าประมาณ 1,700 ลา้นบาท 

 

ฎ)  ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความด าเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม
ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุน้ท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้องใหร่้วมกนัชดเชย
ค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 

 

 โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก ์คืนหุ้นหรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยูแ่ละดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยใหบ้ริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมรับผิด ดังนั้น บริษทัจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินจาก
ค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็น
จ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้โจทก์เสร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท โดยขณะน้ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมอยู่ระหว่างการยื่นค าร้องเพ่ือขอให้
ศาลตีความค าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงเม่ือกระบวนการตีความดังกล่าวเสร็จส้ิน บริษทัจะฟ้องคดีไล่เบ้ีย
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
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16 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวท่ีสั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่งระงบั 
76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจงัหวดัระยองไวเ้ป็นการชั่วคราว ต่อมาศาลปกครองสูงสุด 
และศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้ 12 โครงการด าเนินการต่อไปได ้ส่วนท่ีเหลืออีก 64 โครงการให้ระงบัไว ้
ตามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ในจ านวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 57,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษทัร่วมทุนภายใตเ้อสซีจี เคมิคอลส์ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออกหลงั
วนัท่ีรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบังคับใช้ และเข้าข่าย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของ 
ค าพิพากษาดงักล่าว โครงการเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษทัไม่เขา้ข่ายประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง จึงสามารถด าเนินการต่อไปได ้มีเพียง 1 โครงการท่ีเขา้ข่ายตามประกาศดงักล่าว ซ่ึงไดด้ าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อยแลว้ เม่ือปลายปี 2555 โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการไดด้ าเนินการครบถว้นแลว้ กนอ. จึงไดส่้งเร่ืองให้อยัการ 
เพ่ือยื่นขอใหศ้าลปกครองสูงสุดมีค าสั่งยกเลิกการระงบัโครงการชัว่คราวเพ่ือใหโ้ครงการสามารถด าเนินการต่อไปได ้
ซ่ึงอยัการได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกค าสั่งคุ ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ต่อมา 
ในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งยกเลิกการระงบัโครงการดงักล่าว และในเดือนตุลาคม 2557 
กลุ่มบริษทัไดรั้บใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถด าเนินงานตามโครงการไดต้ามปกติ 
 

ทั้งน้ี ในส่วนของคดี ผูฟ้้องคดีและหน่วยงานราชการไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล
ปกครองสูงสุด  
 

17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ก) เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2560 มูลค่า 25,000 ลา้นบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วนั 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยเงินท่ีไดร้ับจากการออกหุน้กูไ้ด้
น าไปไถ่ถอนหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2556 มูลค่า 20,000 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 
 

ข) วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยขายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 23.8 ใน 
Tien Phong Plastic Joint Stock Company โดยมีรายรับจากการขายหุน้ทั้งหมด 2,350 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 963 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 มีรายรับจากการขายหุน้เป็นจ านวน 762 ลา้นบาท
และรับรู้ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 310 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะรับรู้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560  
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18 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ประกำศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดน้ ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี
อาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560)  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560)  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560)  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560)  

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560)   

สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560)  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560)  

การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560)    

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560)   

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560)   

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2560)  

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2560)  

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560)  

การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2560)  

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2560)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  
  
  



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560)  

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนด
เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัจากการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 



บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ
งบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2560 ดงัน้ี 

 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท
ใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงินรวม      
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
      ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 48,329  3,144  51,473 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,043  (2,509)  5,534 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  2,947  2,947 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,033  (3,582)  2,451 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 45,957  2,596  48,553 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,832  (2,596)  1,236 
      
      งบก าไรขาดทุนรวม      
         ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2559      
รายไดอ่ื้น 1,482  449  1,931 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (3,782)  (1,990)  (5,772) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,106)  1,990  (7,116) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,384)  (449)  (1,833) 
      
   ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2559      
รายไดอ่ื้น 5,930     1,251  7,181 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (12,049)  (6,035)  (18,084) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,970)  6,035  (19,935) 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,512)  (1,251)  (5,763) 
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