
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
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 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2561 
 
 

 

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2561 2560
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 33,903,843          43,936,645          
เงินลงทนุชัว่คราว 6 28,227,765          12,970,998          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 62,015,480          55,407,319          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4 148,292               152,393               
สินคา้คงเหลือ 60,771,958          57,649,895          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 923,826               1,471,196            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16 4,279,685            30,832                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 190,270,849        171,619,278        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุเผ่ือขาย 6 6,750,046            7,161,645            
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 93,124,601          95,346,183          
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 7 1,028,347            2,984,699            
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,063,286            2,975,865            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,034,772            5,244,715            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 4 117,950               123,754               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 1,559,782            1,492,151            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 247,294,488        248,847,055        
ค่าความนิยม 21,157,383          17,476,705          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11,063,351          11,402,643          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,222,391            6,273,762            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,031,783            2,463,577            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 400,448,180        401,792,754        

รวมสินทรัพย์ 590,719,029        573,412,032        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2561 2560
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19,038,617          19,586,055          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 54,320,789          46,056,049          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,250,939            4,787,023            
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 24,895,217          39,918,630          
เงินกูย้ืมระยะสั้น 4 274,683               196,862               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,407,841            2,954,837            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,685,533            2,507,894            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 106,873,619        116,007,350        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,840,662            3,458,809            
หุน้กู้ 9 156,244,208        141,215,577        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,314,269            2,317,689            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 10 7,838,777            7,572,904            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,177,147            1,014,790            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 170,415,063        155,579,769        

รวมหนีสิ้น 277,288,682        271,587,119        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2561 2560
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน 

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

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
- หุน้สามญั 1,200,000            1,200,000            

ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 160,000               160,000               
ทนุส ารองทัว่ไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 282,364,119        270,131,718        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (22,482,541)        (20,910,148)        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 271,757,578        261,097,570        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 41,672,769          40,727,343          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 313,430,347        301,824,913        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 590,719,029        573,412,032        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
5



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนรวม          

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 4 120,446,644        108,825,403        
ตน้ทนุขาย 4 (94,934,450)        (84,649,591)        
ก ำไรขั้นต้น 25,512,194          24,175,812          

รายไดอ่ื้น 4 2,524,567            3,425,198            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 28,036,761          27,601,010          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (5,955,072)          (5,928,622)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,484,187)          (7,380,387)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (13,439,259)        (13,309,009)        

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 14,597,502          14,292,001          

ตน้ทนุทางการเงิน (1,720,387)          (1,821,940)          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,203,565            4,394,382            
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 17,080,680          16,864,443          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,838,984)          (724,090)             
ก ำไรส ำหรับงวด 15,241,696          16,140,353          

การแบง่ปันก าไร 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 12,401,208          13,252,039          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,840,488            2,888,314            
15,241,696          16,140,353          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 12 10.33                  11.04                  

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560

ก ำไรส ำหรับงวด 15,241,696          16,140,353          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,764,820            (832,803)             
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (43,877)               25,697                 
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 590,719               755                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 8,775                  (5,148)                 
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 4,320,437            (811,499)             

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 30,369                 (33,038)               

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (8,260)                 8,426                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 22,109                 (24,612)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 4,342,546            (836,111)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 19,584,242          15,304,242          

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 16,409,793          12,740,023          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,174,449            2,564,219            
19,584,242          15,304,242          

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนรวม          

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 4 238,696,946        225,093,077        
ตน้ทนุขาย 4 (187,464,866)      (172,444,168)      
ก ำไรขั้นต้น 51,232,080          52,648,909          

รายไดอ่ื้น 4 4,916,472            8,031,766            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 56,148,552          60,680,675          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (11,701,111)        (11,794,703)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14,612,649)        (14,503,774)        
รวมค่ำใช้จ่ำย (26,313,760)        (26,298,477)        

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 29,834,792          34,382,198          

ตน้ทนุทางการเงิน (3,416,427)          (3,596,111)          
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,937,494            9,952,431            
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 34,355,859          40,738,518          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,877,157)          (2,915,388)          
ก ำไรส ำหรับงวด 30,478,702          37,823,130          

การแบง่ปันก าไร 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 24,807,618          30,637,839          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,671,084            7,185,291            
30,478,702          37,823,130          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 12 20.67                  25.53                  

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560

ก ำไรส ำหรับงวด 30,478,702          37,823,130          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 717,424               (3,857,589)          
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 9,282                  38,081                 
กลบัรายการการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                      (1,692,934)          
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (106,901)             (586,815)             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,856)                 330,931               
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 617,949               (5,768,326)          

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 33,739                 (27,563)               

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (8,934)                 7,174                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 24,805                 (20,389)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 642,754               (5,788,715)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 31,121,456          32,034,415          

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 25,447,109          25,588,375          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,674,347            6,446,040            
31,121,456          32,034,415          

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนแบ่ง รายการอ่ืน รวม
ก าไรขาดทุน ของการ องคป์ระกอบ
เบด็เสร็จอ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษทัร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมคา้ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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  
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 13 -               -               -              (12,599,693)      -                -               -               -                -                 (12,599,693)  (6,618,724)     (19,218,417)  
รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -              (12,599,693)      -                -               -               -                -                 (12,599,693)  (6,618,724)     (19,218,417)  

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               (1,287,157)    (1,287,157)     (1,287,157)    (1,855,800)     (3,142,957)    
การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               -                -                 -                1,175,010      1,175,010      
รวมกำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -               -              -                    -                -               -               (1,287,157)    (1,287,157)     (1,287,157)    (680,790)        (1,967,947)    

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (12,599,693)      -                -               -               (1,287,157)    (1,287,157)     (13,886,850)  (7,299,514)     (21,186,364)  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -               -               -              30,637,839       -                -               -               -                -                 30,637,839    7,185,291      37,823,130    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -               -               -              (19,901)             (3,337,767)    (1,104,981)   (586,815)      -                (5,029,563)     (5,049,464)    (739,251)        (5,788,715)    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -               -               -              30,617,938       (3,337,767)    (1,104,981)   (586,815)      -                (5,029,563)     25,588,375    6,446,040      32,034,415    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2560 1,200,000    160,000       10,516,000  256,011,703     (6,929,181)    10,638         32,049         (9,276,676)    (16,163,170)   251,724,533  40,741,637    292,466,170  

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนแบ่ง รายการอ่ืน รวม
ก าไรขาดทุน ของการ องคป์ระกอบ
เบด็เสร็จอ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษทัร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมคา้ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 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  
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 13 -               -               -              (12,599,771)      -                -               -               -                -                 (12,599,771)  (5,415,315)     (18,015,086)  
รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -              (12,599,771)      -                -               -               -                -                 (12,599,771)  (5,415,315)     (18,015,086)  

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               (2,187,330)    (2,187,330)     (2,187,330)    (1,452,408)     (3,639,738)    
การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               -                -                 -                2,138,802      2,138,802      
รวมกำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -               -              -                    -                -               -               (2,187,330)    (2,187,330)     (2,187,330)    686,394         (1,500,936)    

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (12,599,771)      -                -               -               (2,187,330)    (2,187,330)     (14,787,101)  (4,728,921)     (19,516,022)  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -               -               -              24,807,618       -                -               -               -                -                 24,807,618    5,671,084      30,478,702    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -               -               -              24,554              714,413        7,425           (106,901)      -                614,937         639,491         3,263             642,754         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -               -               -              24,832,172       714,413        7,425           (106,901)      -                614,937         25,447,109    5,674,347      31,121,456    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2561 1,200,000    160,000       10,516,000  282,364,119     (10,546,424)  40,523         (547,027)      (11,429,613)  (22,482,541)   271,757,578  41,672,769    313,430,347  

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรส าหรับงวด 30,478,702          37,823,130          
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,877,157            2,915,388            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,700,448          11,245,332          
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9,666                  14,989                 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 525,926               419,920               
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 101,941               (88,014)               
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (7,937,494)          (9,952,431)          
เงินปันผลรับ (934,470)             (1,412,648)          
ดอกเบ้ียรับ (450,537)             (393,812)             
ดอกเบ้ียจ่าย 3,337,637            3,968,376            
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ และอ่ืนๆ (358,604)             (3,032,670)          
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 40,350,372          41,507,560          

สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,012,280)          (4,232,986)          
สินคา้คงเหลือ (2,509,841)          (2,450,992)          
สินทรัพยอ่ื์น (95,985)               300,987               
สินทรัพย์ด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (6,618,106)          (6,382,991)          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,884,738            1,338,648            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (462,604)             (340,426)             
หน้ีสินอ่ืน (15,604)               (162,837)             
หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ 8,406,530            835,385               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 42,138,796          35,959,954          

จ่ายภาษีเงินได้ (3,423,869)          (3,565,909)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 38,714,927          32,394,045          

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 3 (3,752,991)          (3,705,045)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (153,818)             -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 24,631,205          17,066,840          
เงินลงทนุชัว่คราว (36,737,899)        (8,217,949)          
เงินลงทนุเผ่ือขายและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (2,054,937)          (864,753)             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 213,986               1,279,128            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,109,282)        (11,683,885)        
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,834                  9,536                  
รับเงินปันผล 7,244,063            9,935,594            
รับดอกเบ้ีย 409,003               437,541               
จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการขายเงินลงทนุ (288,379)             -                      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน (20,590,215)        4,257,007            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 124,881               91,390                 
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 3 (3,765,548)          (3,227,480)          
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลง (718,594)             (442,849)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 306,382               572,962               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (2,486,693)          (9,589,220)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (125,016)             (85,520)               
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 29,948,000          24,949,830          
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู ้ (29,942,782)        (24,917,595)        
เงนิกู้ ยืมลดลง - สุทธิ (3,018,703)          (9,512,392)          

จ่ำยเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (12,599,771)        (12,599,693)        
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,497,329)          (6,565,219)          
รวมจ่ำยเงนิปันผล (18,097,100)        (19,164,912)        

จ่ายดอกเบ้ีย (3,427,728)          (4,127,789)          

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (28,184,198)        (35,941,183)        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (10,059,486)        709,869               

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 26,684                 (341,127)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 43,936,645          27,709,352          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 33,903,843          28,078,094          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เงินปันผลคา้งรับ 1,034,909            1,649,667            
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 1,663,844            4,742,582            
เงินลงทนุคา้งจ่าย 1,032,898            1,646,267            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
6  เงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนเผือ่ขาย 
7  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
8  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
9  หุน้กู ้
10  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
11  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
12  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
15  เร่ืองอ่ืนๆ 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2518 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจ้ิง 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงินรวมระหว่างกาลไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี 
แต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท า
งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ี เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็น
หลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรวมอยูใ่นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ดงัน้ี 
 
หมายเหตุ 3  การซ้ือบริษทัยอ่ยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้(รวมส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
หมายเหตุ 5, 6 และ 7 การวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการและหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสด 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ 10 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์เก่ียวกบั
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 14 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
(ง) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 น้ี ไดร้วมบญัชีของบริษทั
ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
1. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
2. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจเคมิคอลส์ 
3. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
4. บริษทัยอ่ยในส่วนงานอ่ืน 
 
รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 กำรซ้ือธุรกจิและกำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 

(ก) การซ้ือธุรกจิ 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนของปี 2561 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(1) Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิง ได้เขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 68 ใน Interpress Printers 
Sendirian Berhad (“IPSB”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษส าหรับอาหารชั้นน าท่ีได้รับการยอมรับจาก
ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนชั้นน าทัว่โลกในประเทศมาเลเซีย โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 
63 ลา้นริงกิต หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 511 ลา้นบาท 

 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัในการเป็นผูจ้  าหน่ายบรรจุภณัฑ์
แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนและจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการบริโภคอาหาร
บริการด่วนในภูมิภาคท่ีก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็วตามไลฟ์สไตลแ์ละความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  
 

(2) Binh Minh Plastics Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มร้อยละ 30 ใน Binh Minh Plastics 
Joint Stock Company (“BMP”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายท่อและขอ้ต่อพีวีซีชั้นน าทางตอนใตข้อง
ประเทศเวียดนาม  โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,330 พนัลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
3,208 ลา้นบาท  

 

การซ้ือหุ้นเพิ่มดงักล่าว ท าให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน BMP เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 และ
มีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน BMP ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 
ดงัน้ี 
   (ล้านบาท) 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ย *   1,696 
หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   (1,158) 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน   538 

* มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ยของ BMP ค  านวณโดยใชร้าคาอา้งอิงจากราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย  ์
ณ วนัท่ีซ้ือ 
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การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน BMP จะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถขยายธุรกิจการผลิตท่อและขอ้ต่อพีวีซีใน
ประเทศเวียดนาม และสามารถสร้างมูลค่าจากการเช่ือมโยงการผลิตไวนิลจากตน้น ้ าไปจนถึงระดบัปลายน ้ าได้
อยา่งสมบูรณ์ ดงันั้น จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น BMP เพิ่มเติมในตลาดหลกัทรัพยโ์ฮจิมินห์อีกร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่า
ลงทุน 208 พนัล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 293 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 54 
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ
ท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการ
บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้  
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาที่วดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ที่ไดร้ับเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 กลุ่มบริษทัไดมี้การเจรจา
ปรับปรุงเง่ือนไข ตลอดจนทบทวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาของ Vietnam Construction Materials Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นการซ้ือธุรกิจในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ท าให้กลุ่มบริษทัปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ
ลดลง 10 ลา้นบาท และการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ
ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

   
 

ทั้งน้ี เงินลงทุนคา้งจ่ายจ านวน 88 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เม่ือบรรลุ
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

  

IPSB BMP รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2                  353             355             
เงินลงทุนชัว่คราว -                   275             275             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 161             852             1,013          
สินคา้คงเหลือ 57               817             874             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                   27               27               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 347             1,126          1,473          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน -                   1,206          1,206          
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (244)            (79)              (323)            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (28)              (302)            (330)            
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (13)              (185)            (198)            
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 282             4,090          4,372          
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (89)              (2,049)        (2,138)        
หัก มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
       ก่อนเป็นบริษทัยอ่ย -                   (1,696)        (1,696)        
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 193             345             538             
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 318             2,863          3,181          
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด 511             3,208          3,719          
เงินสดท่ีไดม้า (355)            
กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิ 3,364          
หัก เงินลงทุนคา้งจ่าย (88)              
กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิในปี 2561 3,276          

มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 
1,719 ลา้นบาท และก าไรส าหรับงวด 195 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดจ้าก
การขายเป็นจ านวนเงินรวม 239,615 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 24,843 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 14 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
  
ในระหว่างงวดหกเดือนของปี 2561 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เพิ่มเติมจากร้อยละ 
71 เป็นร้อยละ 100 บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั และบริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั เพิ่มเติมจากร้อยละ 75 เป็น
ร้อยละ 100 บริษทัโสสุโก ้แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ ากดั เพิ่มเติมจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 100 และบริษทัย่อยอ่ืนๆ 
จ านวนเงินรวม 3,766 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

  (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   1,596 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (3,766) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัทีล่ดลงจำกกำรเพิม่สัดส่วนในบริษทัย่อย  (2,170) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน และนโยบาย
การก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
   
 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน   
 2561  2560  2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
บริษัทร่วมและการร่วมค้า          
ซ้ือ 5,850  5,737  11,696  12,179  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 154  161  329  328  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 14,148  12,394  28,348  26,254  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและ 
   บริการอ่ืนๆ 

425  275  799  529  ราคาตลาด 

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 
   บริหารและอ่ืนๆ 

455  480  900  918  ส่วนใหญ่คิดตามอตัราร้อยละ 
ของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดเ้งินปันผล 5,925  7,502  7,214  10,045  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
          
บริษัทอ่ืน          
ซ้ือ 705  590  1,334  1,295  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 66  59  140  129  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและ 
   บริการอ่ืนๆ 

19  22  44  47  ราคาตลาด 

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 
   บริหารและอ่ืนๆ 

85  78  166  156  ส่วนใหญ่คิดตามอตัราร้อยละ 
ของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดเ้งินปันผล 849  1,331  931  1,413  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
 
 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
ลกูหนีก้ารค้า 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 

 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า    
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 1,883  1,875 
บริษทัสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากดั 749  806 
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั 628  451 
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 568  558 
บริษทัไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 412  435 
บริษทัแกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 406  310 
PT Styrindo Mono Indonesia 233  235 
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 136  108 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 125  67 
Mien Trung Joint Stock Corporation -  277 
บริษทัอ่ืนๆ 553  527 
 5,693  5,649 
บริษัทอ่ืน    
บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 50  78 
บริษทัอ่ืนๆ 30  20 
 80  98 
รวม 5,773  5,747 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า    
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 293  331 
บริษทัผลิตภณัฑว์ิศวไทย จ ากดั 161  3 
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 49  61 
บริษทัไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ บางปะกง จ ากดั 38  97 
บริษทัไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 30  25 
บริษทันวโลหะอุตสาหกรรม จ ากดั 28  25 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 28  4 
บริษทัสยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั 27  27 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 22  1 
บริษทัแกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 21  22 
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 16  - 
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 7  65 
บริษทัอ่ืนๆ 107  114 
 827  775 
บริษัทอ่ืน    
บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 692  - 
บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 34  32 
บริษทัอ่ืนๆ 66  25 
 792  57 
รวม 1,619  832 
    

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
PT M Class Industry 69  68 
GTC Technology International, LP 41  41 
บริษทัอ่ืนๆ 9  8 
รวม 119  117 
     

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 

 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
Mariwasa Holdings, Inc. 81  84 
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 17  17 
รวม 98  101 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 117  124 
เพิ่มข้ึน 2  - 
ลดลง -  (6) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 119  118 

    ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 101  90 
ลดลง (3)  (5) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 98  85 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนีก้ารค้า 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 2,200  1,565 
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 605  501 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 462  454 
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 397  470 
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั 241  223 
บริษทัไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 181  172 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยปิซมั (สระบุรี) จ ากดั 167  198 
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ ากดั 112  104 
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 103  95 
บริษทัอ่ืนๆ  130  144 
 4,598  3,926 
บริษัทอ่ืน    
บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 177  198 
บริษทัอ่ืนๆ -  5 
 177  203 
รวม 4,775  4,129 

 
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
บริษทัไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 14  14 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 11  19 
บริษทัอ่ืนๆ 5  12 
รวม 30  45 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ ยืมระยะส้ัน 
 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 77  84 
เพิ่มจากการซ้ือธุรกิจ 79  - 
เพิ่มข้ึน 5  - 
ลดลง (6)  (4) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 155  80 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 
 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 2561  2560  2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 96  81  222  191 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7  5  13  10 
รวม 103  86  235  201 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม    
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company 77  - 
    
บริษัทอ่ืน    
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 78  77 
รวม 155  77 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
 

 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,773  5,747 
บริษทัทัว่ไป  46,450  41,936 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (1,015)  (911) 
สุทธิ  45,435  41,025 

       51,208  46,772 
     ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,619  832 
บริษทัทัว่ไป  9,188  7,803 

       10,807  8,635 
     รวม  62,015  55,407 
      

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 2561  2560  2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
หน้ีสงสยัจะสูญ (25)  (7)  (31)  (10) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน 17  9  25  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า    
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 5,585  5,648 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 187  98 
 3 - 6 เดือน  1  1 
    รวม 5,773  5,747 

 
บริษัททัว่ไป    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 39,292  35,796 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,412  3,628 
 3 - 6 เดือน  636  715 
 มากกวา่ 6 - 12 เดือน 843  826 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,267  971 
 46,450  41,936 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,015)  (911) 
สุทธิ 45,435  41,025 

    รวม 51,208  46,772 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนช่ัวครำวและเงนิลงทุนเผ่ือขำย 
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนช่ัวครำว     
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน  5,200  3,542 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)  23,028  9,429 
รวม  28,228  12,971 

     
เงนิลงทุนเผ่ือขำย     
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)  6,746  7,158 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  4  4 
รวม  6,750  7,162 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 1.18 ถึง 3.23 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 0.98 ถึง 3.45 ต่อปี)  
 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายติุธรรม 
 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 
 (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนช่ัวครำว        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 23,028  -  23,028  23,028 

        
เงนิลงทุนเผ่ือขำย        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 6,746  -  6,746  6,746 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 4  4  -  4 
รวม 6,750  4  6,746  6,750 
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การวดัมูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ี
ถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

• ระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญาตามความเหมาะสม   



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2561  2560 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม   98,331  95,498 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  7,937  9,952 
ลงทุนเพิ่มสุทธิ  154  - 
รายไดเ้งินปันผล  (7,214)  (10,045) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 3 (1,158)  (2,061) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  (3,879)  - 
อ่ืนๆ  (18)  (579) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  94,153  92,765 

     
ณ วนัที ่31 ธันวำคม    98,331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 

สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 30 มิ.ย.
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 30 30 4,001   3,841   9,414   9,414   11,108  10,989  213      182      
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั จ  ากดั 29 29 150      150      46         46         684        689        85         127      
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ  ากดั 49 49 2,325   2,325   1,139   1,139   507        511        -            -            
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497      497      148      148      377        305        -            28         
บริษทันอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร์ จ  ากดั 40 40 405      405      134      134      235        227        -            -            
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      99          109        -            -            
บริษทัไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ากดั 50 50 63         63         31         31         46          48          -            -            
Green Siam Resources Corporation 40 40 95         95         38         38         37          44          -            -            
Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235      235      94         94         25          28          -            -            
CMPI Holdings, Inc. 40 40 55         55         18         18         21          19          7           -            
บริษทัอ่ืนๆ 151      151      39         50         46          58          14         -            

8,199   8,039   11,207 11,218 13,185  13,027  319      337      
ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31 31 27,248 27,248 18,090 18,090 22,915  22,025  476      1,181   
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 49 49 1,173   1,173   10,800 10,800 11,709  13,241  1,661   1,661   
บริษทัสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ  ากดั 50 50 4,755   4,755   2,375   2,375   6,646    6,075    375      1,025   
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 50 50 4,455   4,455   2,183   2,183   5,758    5,120    -            1,724   
บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จ  ากดั 47 47 5,590   5,590   2,571   2,571   4,168    3,576    776      1,165   
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ  ากดั 50 50 5,789   5,789   2,788   2,788   2,871    4,110    1,767   875      
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39 39 1,755   1,755   1,529   1,529   1,414    1,357    -            -            
บริษทัสยามโพลีสไตรีน จ ากดั 50 50 995      995      493      493      995        996        47         82         
บริษทัแกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 46 46 64         64         167      167      779        897        385      353      
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 35 35 120      120      42         42         504        503        74         59         
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      304        281        -            36         
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      247        287        47         64         
GTC Technology International, LP 25 25 191      191      107      107      238        234        -            -            
บริษทัไทย เพท็ เรซิน จ ากดั 40 40 900      900      180      180      224        164        -            -            
บริษทัสยาม โทเซลโล จ ากดั 45 45 592      592      266      266      118        114        -            -            
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จ  ากดั 45 45 200      200      87         87         115        109        4           15         
บริษทัเอสดีกรุปเซอร์วิซ จ ากดั 50 50 78         78         38         38         53          104        125      -            
GTC Technology US, LLC 25 25 102      102      160      160      46          56          -            -            
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 54 20 -            1,228   -            642      -             1,089    -            58         
บริษทัอ่ืนๆ 4           4           102      13         153        55          2           34         

54,934 56,162 42,260 42,813 59,257  60,393  5,739   8,332   



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 34 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock Company ท าให้บริษทั
ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 
 
 

สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 30 มิ.ย.
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 49 48 500      500      245      245      427        421        -            -            
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 31 1,100   1,100   495      495      262        281        -            -            
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190      190      48         48         59          59          5           5           
บริษทัอ่ืนๆ 263      263      105      105      -             -             -            -            

2,053   2,053   893      893      748        761        5           5           

ส่วนงานอ่ืน
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 40 40 2,739   2,739   1,120   1,120   17,538  17,066  880      1,087   
บริษทัผลิตภณัฑวิ์ศวไทย จ ากดั 30 30 85         85         76         76         1,235    1,396    158      -            
บริษทัสยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 240      240      72         72         720        714        5           21         
บริษทัไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ
บางปะกง จ ากดั 30 30 475      475      142      142      700        646        36         119      

บริษทันวโลหะอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 300      300      90         90         671        615        25         98         
บริษทันวโลหะไทย จ ากดั 25 25 308      308      74         74         390        382        5           7           
Lysando AG 20 20 39         39         355      355      261        275        -            -            
บริษทัเมืองทอง ยไูนเตด็ จ  ากดั 30 30 233      233      140      140      108        107        -            -            
บริษทัไอทีวนั จ  ากดั 20 20 80         80         16         16         37          51          42         39         

4,499   4,499   2,085   2,085   21,660  21,252  1,151   1,371   
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 69,685 70,753 56,445 57,009 94,850  95,433  7,214   10,045 

การร่วมค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัโกลบอลเฮา้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 65 65 1,519   1,190   760      595      773        608        -            -            
บริษทัเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ  ากดั 51 51 570      570      291      291      255        252        -            -            

2,089   1,760   1,051   886      1,028    860        -            -            

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัสยาม มิตซุย พีทีเอ จ  ากดั 50 50 4,800   4,800   2,401   2,401   2,241    2,125    -            -            
เงนิลงทุนในการร่วมค้า 6,889   6,560   3,452   3,287   3,269    2,985    -            -            

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 76,574 77,313 59,897 60,296 98,119  98,418  7,214   10,045 
หัก  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (87)         (87)         
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (3,879)   -             

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ 94,153  98,331  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงกลุ่มบริษทั
มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 48 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 48 ลา้นบาท   

 
8  กำรเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
 

 

หมายเหตุ  

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้มืระยะสั้น  
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  หุน้กู ้  รวม 

   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   19,783  8,246  181,134  209,163 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน   (719)  (2,305)  5  (3,019) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้า
ในบริษทัยอ่ย 3  237  86  -  323 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   12  65  -  77 

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2561   19,313  6,092  181,139  206,544 

 
 
  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 181,500 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2560: 181,500 ล้านบาท) ดงัน้ี 

 
* ราคาซ้ือขายสุดทา้ย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากบั 1,000 บาท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

 
 
  

มลูค่ายติุธรรม *
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2561 2560 อตัราดอกเบ้ีย อายหุุน้กู้ ครบก าหนด 2561 2560
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
3/2555 6,500       6,500       4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,043      1,053      
1/2557 -                15,000     4.00 4 ปี 1 เมษายน 2561 -             1,016      
2/2557 10,000     10,000     3.90 4 ปี 1 ตุลาคม 2561 1,007      1,017      
1/2558 -                15,000     3.75 3 ปี 1 เมษายน 2561 -             1,015      
1/2558 15,000     15,000     3.90 4 ปี 1 เมษายน 2562 1,017      1,023      
2/2558 10,000     10,000     3.40 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2562 1,031      1,037      
1/2559 25,000     25,000     3.00 4 ปี 1 เมษายน 2563 1,021      1,034      
2/2559 25,000     25,000     3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2563 1,035      1,033      
1/2560 25,000     25,000     3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 1,036      1,045      
2/2560 10,000     10,000     2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 1,031      1,031      
3/2560 25,000     25,000     3.05 4 ปี 1 ตุลาคม 2564 1,033      1,041      
1/2561 30,000     -                3.00 4 ปี 1 เมษายน 2565 1,027      -             
รวม 181,500  181,500  

หัก หุน้กูท่ี้ถือโดย
  บริษทัยอ่ย (361)         (366)         
สุทธิ 181,139  181,134  
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด
  ช าระภายในหน่ึงปี (24,895)   (39,918)   
สุทธิ 156,244  141,216  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู ้บริษทัไดพ้ิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์
อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมือนกนั ณ วนัที่วดัมูลค่า 
มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง
ความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 
10 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7,088  6,833 
  เงินบ าเหน็จ 92  87 

    ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 567  558 
ผลประโยชนอ่ื์นๆ 201  205 
รวม 
 

7,948  7,683 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (109)  (110) 
สุทธิ 7,839  7,573 
   



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,478  7,109 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 272  291 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 126  117 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1)  - 
 397  408 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (34)  30 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (37)  (50) 
 (71)  (20) 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (49)  (79) 
เพิ่มจากการซ้ือธุรกิจ -  24 
อ่ืนๆ (8)  - 
 (57)  (55) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 7,747  7,442 
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน    
สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 110  88 
จ านวนท่ีจ่ายสมทบ 3  20 
ผลประโยชนจ่์าย (4)  (9) 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการ -  7 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  3 
สินทรัพย์โครงกำร ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 109  109 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 
                       (ร้อยละ) 
    อตัราคิดลด *    
- ประเทศไทย 2.62 - 3.76  2.62 - 3.76 
- ประเทศเวยีดนาม 6.55 - 6.97  6.55 - 6.97 
- ประเทศอินโดนีเซีย 6.97 - 8.75  6.97 - 8.75 
- อ่ืนๆ 2.30 - 5.70  2.30 - 5.70 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 9.00  3.00 - 9.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ** 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 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 
                       (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  5.16 - 5.70  5.16 - 5.70 
 

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ  
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ผูบ้ริหารไดป้รับการแสดงขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ โดยค่าใชจ้่ายของหน่วยงาน
ส่วนกลางไดถู้กรวมในผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน ทั้งน้ี ไดป้รับปรุงขอ้มูลปี 2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจปี 2561 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนตเ์ทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนตข์าว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบื้องหลงัคา อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภณัฑแ์ละก๊อกน ้ าต่างๆ    
เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ซีเมนต ์วสัดุก่อสร้างและสินคา้อ่ืนๆ ผ่านช่องทางการจ าหน่าย
ของผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มบริษทั รวมทั้งเป็นผูน้ าเขา้เช้ือเพลิง เศษกระดาษ
และเศษเหลก็ 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิง้ ผลิตและจ าหน่ายกระดาษบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งบรรจุภณัฑ์

กระดาษ (บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกและบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหาร) และบรรจุภณัฑ์
พลาสติก (บรรจุภณัฑอ่์อนตวัและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบแขง็) รวมถึงผลิตและ
จ าหน่ายเยือ่จากยคูาลิปตสั เยือ่เคมีละลายไดแ้ละกระดาษพิมพเ์ขียน 

  ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกบับริษทัชั้นน าในธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต ์และเหลก็ รวมทั้งการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

42 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 
 

(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

(2) หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 590,719    573,412    238,697    225,093    48,749       55,672       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 218,468    213,134    91,119       87,481       11,825       11,378       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 202,951    193,183    109,920    103,856    27,248       34,321       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 92,953       91,312       43,773       39,275       7,332         6,684         
ส่วนงานอ่ืน 316,129    307,272    48               43               2,376         3,316         

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

2561 2560 2561 2560
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 24,808       30,638       11,700       11,245       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 4,161         3,843         5,240         5,062         
ธุรกิจเคมิคอลส์ 16,266       22,250       3,350         3,209         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 3,110         2,682         2,661         2,548         
ส่วนงานอ่ืน 1,362         1,986         449            426            

ก าไร



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกจิ 
 

 
 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 62,518       56,466       56,344       45,183       30,158       29,317       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14,224       13,896       57,619       62,518       748            761            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,268         1,269         45               42               16               16               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,677    114,456    74,654       74,943       57,812       57,143       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 27,781       27,047       14,289       10,497       4,219         4,075         
รวมสินทรัพย์ 218,468    213,134    202,951    193,183    92,953       91,312       

เงินกูย้ืมระยะสั้น 73,278       77,383       18,847       21,300       29,537       23,026       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 24,726       22,743       25,983       19,897       9,608         9,422         
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,284         1,449         5,238         5,405         1,037         1,328         
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,461         5,338         2,752         2,655         1,959         1,885         
รวมหน้ีสิน 104,749    106,913    52,820       49,257       42,141       35,661       
ส่วนของผูถื้อหุน้ 113,719    106,221    150,131    143,926    50,812       55,651       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 218,468    213,134    202,951    193,183    92,953       91,312       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 152,344    147,543    (111,093)   (106,890)   190,271    171,619    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 21,573       21,165       (11)             (9)                94,153       98,331       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 133,533    129,851    (125,049)   (121,040)   9,813         10,138       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,085         3,256         (933)           (951)           247,295    248,847    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,594         5,457         (2,696)        (2,599)        49,187       44,477       
รวมสินทรัพย์ 316,129    307,272    (239,782)   (231,489)   590,719    573,412    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 26,821       40,244       (101,023)   (97,464)     47,460       64,489       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,348         3,062         (4,251)        (3,605)        59,414       51,519       
เงินกูย้ืมระยะยาว 156,251    141,223    (4,725)        (4,731)        159,085    144,674    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,178         1,942         (1,020)        (915)           11,330       10,905       
รวมหน้ีสิน 188,598    186,471    (111,019)   (106,715)   277,289    271,587    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 127,531    120,801    (128,763)   (124,774)   313,430    301,825    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 316,129    307,272    (239,782)   (231,489)   590,719    573,412    



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก      86,585      83,454    109,525    103,406      42,539      38,190 
   ระหวา่งส่วนงาน 4,534       4,027       395          450          1,234       1,085       
รวมรายไดจ้ากการขาย 91,119     87,481     109,920  103,856  43,773     39,275     
ตน้ทุนขาย (72,012)   (68,399)   (86,819)   (77,455)   (34,846)   (32,174)   
ก าไรขั้นตน้ 19,107     19,082     23,101     26,401     8,927       7,101       
รายไดอ่ื้น 1,079       1,232       1,802       3,478       267          1,148       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 20,186     20,314     24,903     29,879     9,194       8,249       
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (13,920)   (14,335)   (6,744)      (7,099)      (4,528)      (4,118)      
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 6,266       5,979       18,159     22,780     4,666       4,131       
ตน้ทุนทางการเงิน (1,451)      (1,563)      (256)         (545)         (509)         (438)         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4,815       4,416       17,903     22,235     4,157       3,693       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (978)         (851)         (2,449)      (1,803)      (656)         (357)         
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 3,837       3,565       15,454     20,432     3,501       3,336       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 500          462          5,887       8,115       (8)              7               
ก าไรส าหรับงวด 4,337       4,027       21,341     28,547     3,493       3,343       

การแบ่งปันก าไร 
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,161       3,843       16,266     22,250     3,110       2,682       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 176          184          5,075       6,297       383          661          

4,337       4,027       21,341     28,547     3,493       3,343       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก              48              43                  -                  -    238,697    225,093 
   ระหวา่งส่วนงาน -                -                (6,163)      (5,562)      -                -                
รวมรายไดจ้ากการขาย 48             43             (6,163)      (5,562)      238,697  225,093  
ตน้ทุนขาย (23)           (21)           6,235       5,605       (187,465) (172,444) 
ก าไรขั้นตน้ 25             22             72             43             51,232     52,649     
รายไดอ่ื้น 4,304       4,942       (2,535)      (2,768)      4,917       8,032       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 4,329       4,964       (2,463)      (2,725)      56,149     60,681     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (3,553)      (3,445)      2,431       2,698       (26,314)   (26,299)   
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 776          1,519       (32)           (27)           29,835     34,382     
ตน้ทุนทางการเงิน (1,231)      (1,078)      31             28             (3,416)      (3,596)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (455)         441          (1)              1               26,419     30,786     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 258          177          (52)           (81)           (3,877)      (2,915)      
ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ (197)         618          (53)           (80)           22,542     27,871     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,559       1,368       (1)              -                7,937       9,952       
ก าไรส าหรับงวด 1,362       1,986       (54)           (80)           30,479     37,823     

การแบ่งปันก าไร
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,362       1,986       (91)           (123)         24,808     30,638     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                -                37             43             5,671       7,185       

1,362       1,986       (54)           (80)           30,479     37,823     



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี  

 

 2561  2560 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 12,401  13,252 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200  1,200 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 10.33  11.04 
 

 2561  2560 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 24,808  30,638 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200  1,200 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 20.67  25.53 
 

13 เงนิปันผล 
 

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

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัรา
หุน้ละ 19.00 บาท เป็นเงินประมาณ 22,800 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลงวดระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงิน 10,199 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
และไดจ่้ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็น
จ านวนเงิน 12,600 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระ    

เงินกูย้มืของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 545  662 
(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 840  913 
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 723  347 
(ง) ภาระผกูพนั    

- ตามสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 41,142  57,812 
- ตามสญัญาเช่าและบริการ 8,178  7,041 
- ตามสญัญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 128,429  7,197 
    
ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจักรน้ีได้รวมถึงสัญญาก่อสร้างของโรงงานปิโตรเคมีใน
ประเทศเวียดนาม และสญัญาก่อสร้างโครงการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานโอเลฟินส์ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง
ภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน มูลค่าตามสัญญาประมาณ 2,741 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
19,654 พนัลา้นเวียดนามดอง และสกุลเงินอ่ืน รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 121,660 ลา้นบาท 
  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(จ) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารหลายแห่ง
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ จ่ายช าระเงินกูย้มื 
จ่ายช าระค่าสินคา้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รับช าระเงินใหกู้ย้มื และรับช าระเงินค่าสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 มูลค่าตามสญัญา 
 เงินกูย้มื Swap 
 สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (ล้าน)  (ล้านบาท) 
เหรียญสหรัฐ 67  92  1,987  2,771 
 
สัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (31 ธันวาคม 2560: ครบก าหนดภายในเดือน
เมษายน 2563) 
 

 มูลค่าตามสญัญา 
 ลูกหน้ี Forward เจา้หน้ี Forward 
 สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกลุต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2561 2560 2561  2560 2561 2560 2561  2560 
 (ล้าน) (ล้านบาท) (ล้าน) (ล้านบาท) 
เหรียญสหรัฐ 769 571 24,519  18,763 492 284 15,853  9,334 
ยโูร 10 10 379  389 59 25 2,261  971 
เยน 61 117 18  34 4,783 404 1,395  124 
อ่ืนๆ   159  111   88  84 
รวม   25,075  19,297   19,597  10,513 

 
สัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562 (31 ธันวาคม 2560: ครบก าหนดภายในเดือน
มิถนุายน 2562) 
 

(ฉ) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมสกุลต่างประเทศจ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2560: 54 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี  
(31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี) โดยสญัญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
(31 ธันวาคม 2560: ครบก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561)  
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(ช) กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเพื่อบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบและพลงังานกบัธนาคารในประเทศและธนาคาร
ต่างประเทศหลายแห่ง มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 125 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 4,163 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 68 ล้านบาท) โดยสญัญาดงักล่าวจะทยอย
ครบก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 2562 (31 ธันวาคม 2560: ครบก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2561) 

 
(ซ) บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 

มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 

 
(ฌ) ในระหว่างปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศซ่ึงเป็นสัญญา

ระยะยาว 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบตามราคา ปริมาณ และเง่ือนไข
ท่ีระบุในสัญญา 

 
(ญ) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความด าเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม

ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก)์ 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชย
ค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 

 
โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก ์คืนหุ้นหรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยูแ่ละดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยให้บริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร่วมรับผิด ดังนั้น บริษทัจึงได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินจาก
ค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดเป็น
จ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 
 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้โจทก์เสร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัอยูร่ะหว่างเตรียม
ฟ้องคดีไล่เบ้ียผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
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15 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

(ก)  เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดม้ีค  าสั่งคุม้ครองชัว่คราวที่สั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่ง
ระงบั 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเ้คียงจงัหวดัระยองไวเ้ป็นการชัว่คราว ต่อมาศาล
ปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งให ้12 โครงการด าเนินการต่อไปได ้ส่วนท่ีเหลืออีก 64 โครงการ
ใหร้ะงบัไวต้ามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ในจ านวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
57,500 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษทัร่วมทุนภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์ 

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออก
หลงัวนัท่ีรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบงัคบัใช้ และเขา้ข่าย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2553 
โดยผลของค าพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษทัไม่เขา้ข่ายประเภทโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถด าเนินการต่อไปได้ มีเพียง 1 โครงการท่ีเขา้ข่ายตามประกาศ
ดงักล่าว ซ่ึงไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อย
แล้ว เม่ือปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ด าเนินการ
ครบถว้นแลว้ กนอ. จึงไดส่้งเร่ืองให้อยัการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งยกเลิกการระงบัโครงการ
ชัว่คราวเพื่อใหโ้ครงการสามารถด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงอยัการไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราว
ต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสัง่
ยกเลิกการระงบัโครงการดังกล่าว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริษทัได้รับใบอนุญาตจาก กนอ. และ
สามารถด าเนินงานตามโครงการไดต้ามปกติ 
 
ทั้งน้ี ในส่วนของคดี ผูฟ้้องคดีและหน่วยงานราชการได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล
ปกครองสูงสุด 
 

(ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 219 (8/2560) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมตัิการสนบัสนุน
การปรับโครงสร้างของบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศไทย การปรับ
โครงสร้างจะด าเนินการดว้ยวิธีการควบบริษทั โดยควบบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทัเซรามิคซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
จ านวน 5 บริษทั เป็นบริษทัใหม่ที่จะมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยธุรกรรมการควบบริษทัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัจาก
มูลค่าเพิ่ม (Synergies) ในดา้นการตลาดและการขาย ดา้นการผลิต รวมถึงการวิจยัพฒันาสินคา้เพื่อตอบสนอง
ลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน 
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บริษทัยอ่ยจ านวน 5 บริษทั ประกอบดว้ย 1) บริษทัเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากดั 2) บริษทัไทย-เยอรมนั 
เซรามิค อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 3) บริษทัเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 4) บริษทัโสสุโก ้
แอนด ์กรุ๊ป (2008) จ ากดั และ 5) บริษทัเจมาโก จ ากดั 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทัท่ีจะควบเขา้กนั มีมติ
อนุมติัการควบบริษทัแลว้ 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ไดมี้การประชุมผูถื้อหุ้นร่วมระหว่างผูถื้อหุ้นของ 5 บริษทั โดยท่ีประชุมมี
มติอนุมตัิเร่ืองต่างๆของบริษทัใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษทั รวมทั้งอนุมตัิช่ือของบริษทัใหม่เป็น บริษทั
เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) และจะใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ “COTTO” 
โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ จ านวน 5,963 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 5,963 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้นุมตัิรับหลกัทรัพย ์“ COTTO” เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 และเร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป  
 

16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 
ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 10,200 ลา้นบาท 
โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 29 ใน 
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ซ่ึงเป็นบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ประกอบดว้ยธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
และธุรกิจกระจายสินคา้วสัดุก่อสร้างและสินคา้เก่ียวกบับา้นในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 
2,400 ลา้นบาท 

 
(ค) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้นท่ีถือทั้ งหมดร้อยละ 64.68 ใน Alliance Petrochemical 

Investment (Singapore) Pte. Ltd. และวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดข้ายหุ้นท่ีถือทั้งหมดร้อยละ 60 ใน
บริษทัสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด ์เคมิคอลส์ จ ากดั โดยมีรายไดจ้ากการขายรวมประมาณ 2,900 ลา้นบาท และ
มีก าไรสุทธิภาษีรวมประมาณ 770 ลา้นบาท 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างเจรจาขอ้ตกลงในการขายเงินลงทุนอีก 2 แห่ง ทั้งน้ีการขายเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการบรรลุขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 
 

(ง) เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวประมาณ 14 ปี 
จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 แห่ง วงเงินสินเช่ือรวมประมาณ 3,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 110,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีในประเทศ
เวียดนาม 
 

17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่ระกำศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมส าหรับการรับรู้รายได ้ทั้งมูลค่าและช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่ามีสิทธิจะไดรั้บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบต่องบการเงินรวมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก 
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