
บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

1
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

สินทรพัย์

พนับำท
2560 2559

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 43,936,645         27,709,352         
เงนิลงทุนชัว่คราว 12,970,998         13,089,306         
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 55,407,319         51,473,037         
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 152,393             167,136             
สนิคา้คงเหลอื 57,649,895         53,334,689         
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 1,471,196          5,533,980          
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 30,832              5,318,910          

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 171,619,278         156,626,410         
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผื่อขาย 7,272,239          6,347,801          
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 95,346,183         90,811,302         
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 2,984,699          4,686,586          
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 2,865,271          2,866,061          
ลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอื่น 5,244,715          2,947,011          
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 123,754             124,038             
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 1,492,151          1,307,115          
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 248,847,055       245,183,484       
ค่าความนยิม 17,476,705         11,657,407         
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอื่น 11,402,643         8,761,920          
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,273,762          5,918,173          
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 2,463,577          2,450,679          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 401,792,754         383,061,577         

รวมสินทรพัย์ 573,412,032         539,687,987         

2
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

พนับำท
2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19,586,055         15,601,257         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 46,056,049         48,553,228         
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,787,023          4,641,914          
ส่วนของหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 39,918,630         44,888,595         
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 196,862             204,246             
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,954,837          2,943,363          
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2,507,894          1,235,405          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 116,007,350         118,068,008         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 3,458,809          7,634,002          
หุน้กู้ 141,215,577       121,224,377       
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,317,689          3,025,449          
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 7,572,904          7,183,629          
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,014,790          934,403             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 155,579,769         140,001,860         
รวมหน้ีสิน 271,587,119         258,069,868         

3
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

พนับำท
2560 2559

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 
- หุน้สามญั 1,600,000             1,600,000             

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
- หุน้สามญั 1,200,000          1,200,000          

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 160,000             160,000             
ทุนส ารองทัว่ไป 10,516,000         10,516,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 270,131,718       237,993,458       
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (20,910,148)        (9,846,450)         

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่ 261,097,570         240,023,008         

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 40,727,343         41,595,111         
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 301,824,913         281,618,119         

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 573,412,032         539,687,987         

4
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนรวม

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

พนับำท
2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 450,920,997       423,442,369       
ตน้ทุนขาย (349,306,959)      (319,021,053)      
ก ำไรขัน้ต้น 101,614,038         104,421,316         

รายไดอ้ื่น 13,316,173         10,787,034         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 114,930,211         115,208,350         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (23,566,636)        (24,191,441)        
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (29,009,610)        (26,040,062)        
รวมค่ำใช้จ่ำย (52,576,246)         (50,231,503)         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 62,353,965           64,976,847           

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,112,414)         (7,572,423)         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 18,212,304         17,932,694         
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 73,453,855           75,337,118           

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (5,694,193)         (4,617,938)         
ก ำไรส ำหรบัปี 67,759,662           70,719,180           

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่ 55,041,247           56,084,194           

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 12,718,415         14,634,986         
67,759,662         70,719,180         

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่ 45.87                    46.74                    

5
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

พนับำท

2560 2559

ก ำไรส ำหรบัปี 67,759,662           70,719,180           

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
รำยกำรท่ีอำจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (8,766,137)         (730,991)            
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย 66,142              911,464             
กลบัรายการการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย (1,692,934)         (410,001)            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (1,058,991)         77,410              
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 325,331           (131,286)          
รวมรำยกำรท่ีอำจถกูจดัประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (11,126,589)         (283,404)               

รำยกำรท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน (156,042)            (149,372)            

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 2,128                (18,587)             
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 34,375              28,475              
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (119,539)               (139,484)               

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี (11,246,128)         (422,888)               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 56,513,534           70,296,292           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่ 45,126,691           55,857,302           

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 11,386,843         14,438,990         
56,513,534         70,296,292         

6
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้อืหุ้น หน่วย : พนับำท

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนแบง่ รำยกำรอ่ืน รวม

ก ำไรขำดทนุ ของกำร องคป์ระกอบ

เบด็เสรจ็อ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง กำรแปลงค่ำ เงินลงทนุ ในบริษทัร่วม ท่ีเกิดจำก ของส่วน ของผูถ้อืหุ้น ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วน

และช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ทัว่ไป งบกำรเงิน เผือ่ขำย และกำรร่วมค้ำ ผูถ้อืหุ้น ของผูถ้อืหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคมุ ของผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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  
รำยกำรกบัผูถ้อืหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุ้น
เงินทนุท่ีได้รบัจำกผูถ้อืหุ้น

และกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุ้น

เงนิปันผล -            -            -            (20,398,454)   -             -             -             -             -             (20,398,454)   (11,505,878) (31,904,332)   

รวมเงินทนุท่ีได้รบัจำกผูถ้อืหุ้น

และกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุ้น -              -              -              (20,398,454)   -               -               -               -               -               (20,398,454)   (11,505,878)  (31,904,332)   

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดม้ผีลท าใหส้ญูเสยีการควบคุม -            -            -            -              -             -             -             (1,596,867)   (1,596,867)   (1,596,867)    1,396,872    (199,995)       

การเปลีย่นแปลงทีท่ าใหไ้ดม้าหรอืสญูเสยีการควบคุม -            -            -            -              -             -             -             -             -             -              420,439       420,439        

รวมกำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -                 -               -               -               (1,596,867)    (1,596,867)    (1,596,867)     1,817,311     220,444         

รวมรำยกำรกบัผูถ้อืหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุ้น -              -              -              (20,398,454)   -               -               -               (1,596,867)    (1,596,867)    (21,995,321)   (9,688,567)    (31,683,888)   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี

ก าไรหรอืขาดทุน -            -            -            56,084,194    -             -             -             -             -             56,084,194    14,634,986  70,719,180    

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -            -            -            (132,522)       (534,102)      362,322       77,410        -             (94,370)       (226,892)       (195,996)      (422,888)       

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี -              -              -              55,951,672    (534,102)       362,322        77,410          -               (94,370)        55,857,302    14,438,990   70,296,292    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 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  

7
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้อืหุ้น หน่วย : พนับำท

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนแบง่ รำยกำรอ่ืน รวม

ก ำไรขำดทนุ ของกำร องคป์ระกอบ

เบด็เสรจ็อ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง กำรแปลงค่ำ เงินลงทนุ ในบริษทัร่วม ท่ีเกิดจำก ของส่วน ของผูถ้อืหุ้น ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วน

และช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ทัว่ไป งบกำรเงิน เผือ่ขำย และกำรร่วมค้ำ ผูถ้อืหุ้น ของผูถ้อืหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคมุ ของผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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  

รำยกำรกบัผูถ้อืหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุ้น

เงินทนุท่ีได้รบัจำกผูถ้อืหุ้น
และกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุ้น

เงนิปันผล -            -            -            (22,799,365)   -             -             -             -             -             (22,799,365)   (11,641,161) (34,440,526)   

รวมเงินทนุท่ีได้รบัจำกผูถ้อืหุ้น

และกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุ้น -              -              -              (22,799,365)   -               -               -               -               -               (22,799,365)   (11,641,161)  (34,440,526)   

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดม้ผีลท าใหส้ญูเสยีการควบคุม -            -            -            -              -             -             -             (1,252,764)   (1,252,764)   (1,252,764)    (2,019,104)   (3,271,868)    

การเปลีย่นแปลงทีท่ าใหไ้ดม้าหรอืสญูเสยีการควบคุม -            -            -            -              -             -             -             -             -             -              1,405,654    1,405,654     

รวมกำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -                 -               -               -               (1,252,764)    (1,252,764)    (1,252,764)     (613,450)       (1,866,214)     

รวมรำยกำรกบัผูถ้อืหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุ้น -              -              -              (22,799,365)   -               -               -               (1,252,764)    (1,252,764)    (24,052,129)   (12,254,611)  (36,306,740)   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี

ก าไรหรอืขาดทุน -            -            -            55,041,247    -             -             -             -             -             55,041,247    12,718,415  67,759,662    

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -            -            -            (103,622)       (7,669,423)   (1,082,521)   (1,058,990)   -             (9,810,934)   (9,914,556)    (1,331,572)   (11,246,128)   

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี -              -              -              54,937,625    (7,669,423)    (1,082,521)    (1,058,990)    -               (9,810,934)    45,126,691    11,386,843   56,513,534    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,200,000    160,000      10,516,000  270,131,718  (11,260,837)  33,098          (440,126)       (9,242,283)    (20,910,148)  261,097,570  40,727,343   301,824,913  
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ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

พนับำท

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรส าหรบัปี 67,759,662         70,719,180         
รำยกำรปรบัปรงุ

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 5,694,193          4,617,938          
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,282,022         22,709,819         
ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้ 72,723              129,126             
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 896,567             913,129             
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (84,999)             (224,243)            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (18,212,304)        (17,932,694)        
เงนิปันผลรบั (1,952,337)         (2,820,702)         
ดอกเบีย้รบั (810,912)            (818,208)            
ดอกเบีย้จ่าย 6,874,499          7,208,905          
ก าไรจากการขายเงนิลงทุน และอื่นๆ (3,730,756)         (743,547)            

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 79,788,358           83,758,703           

สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น (6,667,193)         2,452,033          
สนิคา้คงเหลอื (4,875,104)         (386,092)            
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 262,429             314,523             
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น (206,630)            321,451             
สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) - สทุธิ (11,486,498)         2,701,915             

9
ก่อนตรวจสอบ



บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

พนับำท

2560 2559

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น (1,506,543)         (3,743,109)         
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 6,564                460,210             
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน (603,063)            (416,900)            
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 245,929             (82,334)             
หน้ีสินด ำเนินงำนลดลง - สทุธิ (1,857,113)           (3,782,133)           

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 66,444,747           82,678,485           

จ่ายภาษเีงนิได้ (5,752,533)         (7,007,236)         

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 60,692,214           75,671,249           

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อบรษิทัย่อยสุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า (4,363,906)         (543,960)            
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (4,061,291)         (28,000)             
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุน 30,801,747         41,055,624         
เงนิลงทุนชัว่คราว (19,437,934)        (34,996,117)        
เงนิลงทุนเผื่อขาย (2,137,212)         (2,558,277)         
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,398,748          544,872             
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (22,395,749)        (30,684,457)        
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (3,312,175)         (1,329,240)         
เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,266              -                   

รบัเงนิปันผล 18,329,472         12,864,470         

รบัดอกเบีย้ 846,165             864,564             

จ่ายภาษเีงนิไดจ้ากการขายเงนิลงทุน (813,571)            -                   

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,122,440)           (14,810,521)         

10
ก่อนตรวจสอบ
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บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

พนับำท

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย
ทีไ่มไ่ดม้ผีลท าใหส้ญูเสยีการควบคุม 154,164             2,059,715          

เงนิสดจ่ายจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย
ทีไ่มไ่ดม้ผีลท าใหส้ญูเสยีการควบคุม (3,352,204)         (2,259,013)         

เงินสดรบัจำก (จ่ำยเพ่ือช ำระ) เงินกู้ยืม

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,725,729          (898,881)            
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 962,423             1,450,455          
เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะยาว (12,132,093)        (9,943,398)         
เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (160,455)            (81,746)             
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 59,949,830         49,968,663         
เงนิสดจ่ายเพือ่ไถ่ถอนหุน้กู ้ (44,928,595)        (49,961,424)        
เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ 6,416,839             (9,466,331)           

จ่ำยเงินปันผล

จ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (22,799,366)        (20,398,454)        
จ่ายเงนิปันผลใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (11,585,336)        (11,516,182)        
รวมจ่ำยเงินปันผล (34,384,702)         (31,914,636)         

จ่ายดอกเบีย้ (7,534,427)         (7,595,570)         
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (38,700,330)         (49,175,835)         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น - สทุธิ 16,869,444           11,684,893           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีม่ต่ีอเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (642,151)            (53,337)             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 27,709,352         16,077,796         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 43,936,645           27,709,352           
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บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ข้อมลูตำมส่วนงำนธรุกิจ

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
(ล้ำนบำท)

สินทรพัยร์วม รำยได้จำกกำรขำย  EBITDA (1) ก ำไรส ำหรบัปี (2) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59

งบกำรเงินรวม เอสซีจี 573,412            539,688            450,921            423,442            102,080            97,816              55,041              56,084              23,282              22,710              
ส่วนงำนธรุกิจ

   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง 213,134            203,068            175,255            170,944            22,319              23,639              7,230                8,492                10,590              10,473              
   เอสซีจี เคมิคอลส์ 193,183            193,465            206,280            188,163            64,461              60,713              42,007              42,084              6,612                6,131                
   เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 91,312              85,369              81,455              74,542              12,431              10,884              4,719                3,565                5,206                5,302                
   ส่วนงำนอ่ืน 307,272            289,326            82                     86                     2,909                2,653                1,485                2,195                873                   804                   

(1)  หมำยถึง ก ำไรก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ ต้นทนุทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รวมเงินปันผลรบัจำกบริษทัร่วม

(2)  หมำยถึง ก ำไรส ำหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
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บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนธรุกิจ

(ล้ำนบำท)

เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ส่วนงำนอ่ืน รำยกำรตดับญัชีระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวม เอสซีจี
ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59

ข้อมลูจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 56,466           58,702           45,183           49,463           29,317           24,574           147,543         140,196         (106,890) (116,309) 171,619         156,626         
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 13,896           13,315           62,518           61,185           761               881               21,165           20,126           (9) (9) 98,331           95,498           
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1,269             1,269             42                 41                 16                 16                 129,851         119,493         (121,040) (111,605) 10,138           9,214             
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 114,456         111,260         74,943           75,603           57,143           56,017           3,256             3,295             (951) (992) 248,847         245,183         
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 27,047           18,522           10,497           7,173             4,075             3,881             5,457             6,216             (2,599) (2,625) 44,477           33,167           
รวมสินทรพัย์ 213,134           203,068           193,183           193,465           91,312             85,369             307,272           289,326           (231,489) (231,540) 573,412           539,688           
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 77,383           73,496           21,300           31,731           23,026           19,536           40,244           46,707           (97,464) (106,134) 64,489           65,336           
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 22,743           22,650           19,897           22,195           9,422             8,235             3,062             2,636             (3,605) (2,984) 51,519           52,732           
เงนิกูย้มืระยะยาว 1,449             1,821             5,405             7,156             1,328             3,227             141,223         121,234         (4,731) (4,579) 144,674         128,859         
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5,338             5,231             2,655             3,239             1,885             1,619             1,942             2,093             (915) (1,039) 10,905           11,143           
รวมหน้ีสิน 106,913           103,198           49,257             64,321             35,661             32,617             186,471           172,670           (106,715) (114,736) 271,587           258,070           
สว่นของผูถ้อืหุน้ 106,221         99,870           143,926         129,144         55,651           52,752           120,801         116,656         (124,774) (116,804) 301,825         281,618         
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 213,134           203,068           193,183           193,465           91,312             85,369             307,272           289,326           (231,489) (231,540) 573,412           539,688           

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 60 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 59

ข้อมลูจำกงบก ำไรขำดทนุ
รายไดจ้ากการขาย

ลกูคา้ภายนอก 166,284         163,450         205,400         187,328         79,155           72,578           82                 86                 -                -                450,921         423,442         
ระหวา่งสว่นงาน 8,971             7,494             880               835               2,300             1,964             -                -                (12,151) (10,293) -                -                

รวมรำยได้จำกกำรขำย 175,255           170,944           206,280           188,163           81,455             74,542             82                    86                    (12,151) (10,293) 450,921           423,442           
ตน้ทุนขาย (138,587) (133,374) (155,479) (134,362) (67,291) (61,499) (16) (15) 12,066           10,229           (349,307) (319,021)
ก ำไรขัน้ต้น 36,668             37,570             50,801             53,801             14,164             13,043             66                    71                    (85) (64) 101,614           104,421           
รายไดอ้ื่น 2,476             2,860             5,698             3,121             1,407             586               3,985             4,560             (250) (340) 13,316           10,787           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 39,144             40,430             56,499             56,922             15,571             13,629             4,051               4,631               (335) (404) 114,930           115,208           
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (27,846) (27,607) (13,135) (11,432) (8,365) (8,058) (3,524) (3,465) 294               331               (52,576) (50,231)
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 11,298             12,823             43,364             45,490             7,206               5,571               527                  1,166               (41) (73) 62,354             64,977             
ตน้ทุนทางการเงนิ (2,998) (2,975) (898) (1,415) (883) (912) (2,387) (2,344) 54                 73                 (7,112) (7,573)
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 8,300               9,848               42,466             44,075             6,323               4,659               (1,860) (1,178) 13                    -                   55,242             57,404             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ (1,628) (1,936) (3,833) (2,501) (659) (533) 781               562               (355) (210) (5,694) (4,618)
ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีเงินได้ 6,672               7,912               38,633             41,574             5,664               4,126               (1,079) (616) (342) (210) 49,548             52,786             
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 818               884               14,826           14,220           4                  5                  2,565             2,812             (1) 12                 18,212           17,933           
ก ำไรส ำหรบัปี 7,490               8,796               53,459             55,794             5,668               4,131               1,486               2,196               (343) (198) 67,760             70,719             
การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 7,230               8,492               42,007             42,084             4,719               3,565               1,485               2,195               (400) (252) 55,041             56,084             
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 260               304               11,452           13,710           949               566               1                  1                  57                 54                 12,719           14,635           

7,490             8,796             53,459           55,794           5,668             4,131             1,486             2,196             (343) (198) 67,760           70,719           

13
ก่อนตรวจสอบ


