
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม และ 
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ  
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน  
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 44,930,797          27,626,960          

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสนั 13 39,206,860          16,594,814          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5, 6 61,243,338          62,165,760          

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 5, 13 115,415               151,312               

สินคา้คงเหลือ 52,277,793          56,411,269          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,084,763            1,248,034            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 24,512                 187,771               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 198,883,478        164,385,920        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี 13 3,708,528            2,150,095            

เงินลงทุนในตราสารทุน 13 11,898,011          3,531,091            

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 7 95,865,309          94,352,172          

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 2,550,850            8,709,540            

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 5, 13 86,212                 93,374                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,167,769            1,622,344            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 354,104,028        305,985,804        

ค่าความนิยม 33,122,905          34,301,273          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 11,260,282          11,754,490          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,722,656            4,617,541            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,777,340            3,229,584            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 524,263,890        470,347,308        

รวมสินทรัพย์ 723,147,368        634,733,228        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนสิีนหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 36,674,538          18,796,802          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5 69,128,910          55,886,926          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 16,244,388          2,705,421            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5, 13 2,330,387            144,154               

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 49,916,255          49,935,088          

เงินกูย้ืมระยะสนั 5, 13 438,751               470,554               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,878,291            2,190,509            

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,316,444            1,375,773            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 178,927,964        131,505,227        

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 13 37,323,365          30,440,274          

หนีสินตามสญัญาเช่า 5, 13 9,851,337            173,469               

หุน้กู ้ 13 124,728,455        124,747,621        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,470,825            4,716,704            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 9 14,650,085          14,195,446          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,065,110            1,211,358            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 193,089,177        175,484,872        

รวมหนีสิน 372,017,141        306,990,099        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามญัจาํนวน 1,600 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000            1,600,000            

ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

(หุ้นสามญัจาํนวน 1,200 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000            1,200,000            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทวัไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 313,135,839        301,995,414        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (22,262,843)        (33,656,000)        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 302,748,996        280,215,414        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 48,381,231          47,527,715          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 351,130,227        327,743,129        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 723,147,368        634,733,228        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 5 100,938,329        110,329,620        

ตน้ทุนขาย 5 (76,128,778)        (89,245,509)        

กาํไรขันต้น 24,809,551          21,084,111          

รายไดอื้น 5 1,589,174            1,501,254            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 26,398,725          22,585,365          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (6,324,443)          (5,728,093)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,140,380)          (7,147,070)          

ค่าใชจ่้ายอืน (1,076,930)          (1,009,997)          

รวมค่าใช้จ่าย (14,541,753)        (13,885,160)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 11,856,972          8,700,205            

ตน้ทุนทางการเงิน (2,024,373)          (1,718,655)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 3,040,695            2,030,810            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 12,873,294          9,012,360            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (1,801,600)          (2,972,127)          

กาํไรสําหรับงวด 11,071,694          6,040,233            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 9,741,339            6,204,391            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,330,355            (164,158)             

11,071,694          6,040,233            

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 8.12                    5.17                    

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 11,071,694          6,040,233            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,028,322            (857,137)             

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (12,255)               21,068                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 413,606               (313,300)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,440                  (4,213)                 

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,432,113            (1,153,582)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (9,082)                 (10,699)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (123,219)             -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,054                  2,991                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (131,247)             (7,708)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,300,866            (1,161,290)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,372,560          4,878,943            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 12,969,172          5,186,239            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,403,388            (307,296)             

14,372,560          4,878,943            

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 5 302,688,992        331,803,102        

ตน้ทุนขาย 5 (236,055,643)      (268,557,569)      

กาํไรขันต้น 66,633,349          63,245,533          

รายไดอื้น 5 5,694,990            6,216,614            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 72,328,339          69,462,147          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (17,466,086)        (16,994,571)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21,600,645)        (21,581,426)        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 9 -                      (2,537,775)          

ค่าใชจ่้ายอืน (1,979,177)          (1,195,602)          

รวมค่าใช้จ่าย (41,045,908)        (42,309,374)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 31,282,431          27,152,773          

ตน้ทุนทางการเงิน (5,783,741)          (4,920,583)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 5,990,943            8,796,210            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 31,489,633          31,028,400          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (3,750,517)          (5,322,211)          

กาํไรสําหรับงวด 27,739,116          25,706,189          

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 26,096,409          24,909,944          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,642,707            796,245               

27,739,116          25,706,189          

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 21.75                  20.76                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 27,739,116          25,706,189          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 6,123,218            (6,159,043)          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (561)                    51,909                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 680,208               (1,348,744)          

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,613                  (10,383)               

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 6,806,478            (7,466,261)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (35,722)               11,039                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (313,741)             -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8,885                  (3,530)                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (340,578)             7,509                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 6,465,900            (7,458,752)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 34,205,016          18,247,437          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 31,994,022          18,061,086          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,210,994            186,351               

34,205,016          18,247,437          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น

กาํไรสะสม  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลกาํไร ส่วนแบ่ง

ของอตัรา (ขาดทุน) กาํไรขาดทุน รายการอืน รวม

แลกเปลียน จากการ เบ็ดเสร็จอืนของ ของการ องคป์ระกอบ

จากการ วดัมูลค่า การร่วมคา้และ เปลียนแปลง อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง แปลงค่า สินทรัพย์ บริษทัร่วมตาม ทีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ทางการเงิน วธีิส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 1,200,000    160,000       10,516,000  290,938,903     (13,801,264)  (775)             (122,199)      (11,794,138)  (25,718,376)   277,096,527  40,772,570    317,869,097  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 12 -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               -                -                 (19,798,926)  (735,348)        (20,534,274)  

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               -                -                 (19,798,926)  (735,348)        (20,534,274)  

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               (183,527)       (183,527)        (183,527)       177,320         (6,207)           

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               -                -                 -                6,151,343      6,151,343      

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -               -               -              -                    -                -               -               (183,527)       (183,527)        (183,527)       6,328,663      6,145,136      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               (183,527)       (183,527)        (19,982,453)  5,593,315      (14,389,138)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -               -               -              24,909,944       -                -               -               -                -                 24,909,944    796,245         25,706,189    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               -              16,058              (5,557,698)    41,526         (1,348,744)   -                (6,864,916)     (6,848,858)    (609,894)        (7,458,752)    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -              24,926,002       (5,557,698)    41,526         (1,348,744)   -                (6,864,916)     18,061,086    186,351         18,247,437    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 1,200,000    160,000       10,516,000  296,065,979     (19,358,962)  40,751         (1,470,943)   (11,977,665)  (32,766,819)   275,175,160  46,552,236    321,727,396  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น

กาํไรสะสม  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลกาํไร ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รายการอืน รวม

แลกเปลียน จากการ จากการ เบ็ดเสร็จอืนของ ของการ องคป์ระกอบ

จากการ วดัมูลค่ายติุธรรม วดัมูลค่า การร่วมคา้และ เปลียนแปลง อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง แปลงค่า เงินลงทุน สินทรัพย์ บริษทัร่วมตาม ทีเกิดจาก ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ในตราสารทุน ทางการเงิน วธีิส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562

ตามทีรายงานในงวดก่อน 1,200,000    160,000       10,516,000  301,995,414     (20,145,120)  -                    29,686         (1,634,820)   (11,905,746)  (33,656,000)   280,215,414  47,527,715    327,743,129  

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -              65,658              -                6,427,161          -               6,971           -                6,434,132      6,499,790      (18,760)          6,481,030      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 1,200,000    160,000       10,516,000  302,061,072     (20,145,120)  6,427,161          29,686         (1,627,849)   (11,905,746)  (27,221,868)   286,715,204  47,508,955    334,224,159  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 12 -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               -                -                 (14,997,759)  (1,306,283)     (16,304,042)  

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               -                -                 (14,997,759)  (1,306,283)     (16,304,042)  

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -                    -               -               (962,471)       (962,471)        (962,471)       (127,748)        (1,090,219)    

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -                    -               -               -                -                 -                95,313           95,313           

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -               -               -              -                    -                -                    -               -               (962,471)       (962,471)        (962,471)       (32,435)          (994,906)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               (962,471)       (962,471)        (15,960,230)  (1,338,718)     (17,298,948)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -               -               -              26,096,409       -                -                    -               -               -                -                 26,096,409    1,642,707      27,739,116    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               -              (23,883)             5,546,788     -                    3,851           370,857       -                5,921,496      5,897,613      568,287         6,465,900      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -              26,072,526       5,546,788     -                    3,851           370,857       -                5,921,496      31,994,022    2,210,994      34,205,016    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2563 1,200,000    160,000       10,516,000  313,135,839     (14,598,332)  6,427,161          33,537         (1,256,992)   (12,868,217)  (22,262,843)   302,748,996  48,381,231    351,130,227  

       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 27,739,116          25,706,189          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,750,517            5,322,211            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,488,263          17,741,556          

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าสินคา้ (733)                    137,764               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,558,920            3,675,588            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 263,217               10,407                 

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (5,990,943)          (8,796,210)          

เงินปันผลรับ (612,144)             (934,187)             

ดอกเบียรับ (847,908)             (729,452)             

ดอกเบียจ่าย 5,396,210            4,887,436            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,491,707            715,980               

กาํไรจากการขายเงินลงทุน และอืนๆ (167,033)             (703,205)             

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 53,069,189          47,034,077          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 233,593               3,564,436            

สินคา้คงเหลือ 4,523,714            4,606,880            

สินทรัพยอื์น 185,073               298,442               

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง - สุทธิ 4,942,380            8,469,758            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

(พันบาท)

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,370,287            (1,015,353)          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (1,408,703)          (843,822)             

หนีสินอืน (205,045)             (602,135)             

หนสิีนดาํเนินงานลดลง - สุทธิ (243,461)             (2,461,310)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 57,768,108          53,042,525          

จ่ายภาษีเงินได้ (5,174,770)          (5,904,770)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 52,593,338          47,137,755          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย 766,437               179,623               

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (614,885)             (24,219,498)        

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 265,311               1,038,512            

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (70,756)               (73,021)               

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน 43,333,150          56,576,313          

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน (66,236,599)        (38,996,892)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 292,212               516,269               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (35,621,577)        (33,126,426)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้ม 46,085                 22,182                 

รับเงินปันผล 5,736,011            7,775,550            

รับดอกเบีย 734,408               758,199               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (51,370,203)        (29,549,189)        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับและเงินรับล่วงหนา้จากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 2,784,320            402,169               

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (1,207,264)          (233,901)             

เงนิสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงนิกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัเพิมขึน (ลดลง) 17,651,899          (5,050,490)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 26,407,950          6,913,589            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (6,221,537)          (956,966)             

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,856,182)          (47,911)               

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 24,925,062          14,959,803          

เงินสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู ้ (24,941,233)        (14,906,000)        

เงนิกู้ยืมเพมิขึน - สุทธิ 35,965,959          912,025               

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (14,997,759)        (19,798,926)        

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,208,214)          (773,757)             

รวมจ่ายเงนิปันผล (16,205,973)        (20,572,683)        

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (5,814,844)          (5,597,132)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 15,522,198          (25,089,522)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 16,745,333          (7,500,956)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 558,504               (565,635)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 27,626,960          28,788,510          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 44,930,797          20,721,919          

ข้อมลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 21,682,064          5,103,185            

เงินลงทุนคา้งจ่าย 286,046               1,509,443            
   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

14



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  การซ้ือธุรกิจ 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
7  เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
8  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
9  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
10  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
11  ภาษีเงินได ้
12  เงินปันผล 
13  เคร่ืองมือทางการเงิน 
14  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
15  เร่ืองอ่ืนๆ 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ และได้รับอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

 

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินรวมประจ าปีและจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี
แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบติัใน 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
มาถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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(ข) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณ
และแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และ 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัและแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการท่ีรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
มีดงัน้ี 
 
หมายเหตุ 4 การซ้ือบริษทัย่อยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทน  

ท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

หมายเหตุ 6, 7 และ 13 การวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ  
และหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หมายเหตุ 9 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์เก่ียวกับขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 14 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 
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จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวข้องกับงบการเงินรวมระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูล
ผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

(ค) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัเลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า และปรับลด
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่า
ท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ง) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 น้ี ได้รวมบัญชีของ 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

1. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
2. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจเคมิคอลส์ 
3. บริษทัยอ่ยในส่วนงานธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
4. บริษทัยอ่ยในส่วนงานอ่ืน 
 

รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิก
การจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ือ
อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับ
รายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนชัว่คราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพนัธ์ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าวเพิ่มขึ้น 8,040 ล้านบาท โดยสุทธิ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท าให้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้น 6,427 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตามการจดัประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทการวดัมูลค่า
ของเงินลงทุนแต่ละรายการโดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 
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(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 

TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสิน
ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้
ก็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 
 

(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 
TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยูก่บั
ลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม  TFRS 9 
กลุ่มบริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  

 
ทั้งน้ี TFRS 9 ใหท้างเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข ซ่ึง 
ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
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(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกด้วยวิธี
ปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 
ก าไรสะสม 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

องคป์ระกอบอื่น 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 301,995  (33,656)  47,528 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก      
การจดัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  (168)  6,434  (19) 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 234  -  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 302,061  (27,222)  47,509 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดก้ าหนดให้
ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้
การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี 
TFRS 16 ระบุไว ้ 
 

กลุ่มบริษัทได้ประเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพิ่มขึ้น 18,240 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ในขณะท่ีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 6,754 ลา้นบาท ส่งผลให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 11,486 ลา้นบาท และ
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า เม่ือรวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัจึงรับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นจ านวน 11,486 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 1.81 ถึง 13.00 ต่อปี 
 

4 กำรซ้ือธุรกิจ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 55 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
(“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ินโดนีเซีย 
โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 ลา้นบาท 
โดย ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนคา้งจ่ายที่อยู ่ในเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน 
จ านวน  922 ล้านบาท ซ่ึงจะจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัทเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไว้
ภายในเดือนมีนาคม 2563 
 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การเจรจาปรับปรุงเง่ือนไขเก่ียวกบัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ทั้งหมดของ Fajar ท าใหเ้งินลงทุนคา้งจ่ายลดลง 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 307 ลา้นบาท 
คงเหลือ 615 ลา้นบาท ส่งผลให้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกับการซ้ือธุรกิจที่ก าหนดให้กลุ่มบริษทัมีการทบทวน
อยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ
และรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่  ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ
จะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ทั้งน้ีในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายคืนเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม
ท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 
 งวดสามเดือน งวดเกา้เดือน 
 2563  2562 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้าและบริษัทร่วม       
ซ้ือ 2,749  3,320 9,287  11,951 
ค่าบริการ 225  213 719  563 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 8,133  9,643 20,661  31,471 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 430  388 1,306  1,294 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 422  368 1,176  1,314 
รายไดเ้งินปันผล 588  95 4,951  6,770 
       
บริษัทอ่ืน       
ซ้ือ 661  758 1,882  2,200 
ค่าบริการ 90  52 247  211 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 301  517 1,031  822 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 57  24 97  97 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 76  88 232  293 
รายไดเ้งินปันผล 51  - 608  934 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 3,731  3,810 
บริษทัอ่ืน 391  295 
รวม 4,122  4,105 
 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 568  787 
บริษทัอ่ืน 27  43 

รวม 595  830 
    

 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัร่วม 79  102 
บริษทัอ่ืน -  7 
รวม 79  109 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน  
บริษทัร่วม 80  90 
บริษทัอ่ืน 11  16 
รวม 91  106 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 109  126 
เพิ่มขึ้น 18  40 
ลดลง (48)  (53) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 79  113 

    

ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 106  121 
ลดลง (15)  (14) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 91  107 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,570  2,028 
บริษทัอ่ืน 93  112 
รวม 1,663  2,140 
 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 59  83 
บริษทัอ่ืน 2,749  42 
รวม 2,808  125 

 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจิ้ง
ไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเง่ือนไขกบั Rengo Co., Ltd. (“Rengo”) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 
Rengo ไดโ้อนเงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวน 4,103 ลา้นเปโซ หรือเทียบเท่า 2,557 ลา้นบาท โดย UPPC 
ไดรั้บอนุมติัการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษทั
มีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 74 โดย UPPC ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 471  273 
เพิ่มขึ้น 16  442 
ลดลง (48)  (243) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 439  472 

    

ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6  7 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  74 
ลดลง (2)  (1) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 4  80 

    
 
 
 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 75  71 
บริษทัอ่ืน 364  400 
รวม 439  471 

    
เงินกู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัอ่ืน 4  6 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 

 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 98  85  269  281 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7  9  19  57 
รวม 105  94  288  338 

 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัร่วม 126  - 
บริษทัอ่ืน 1,365  - 
รวม 1,491  - 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,122  4,105 
กิจการอ่ืน  39,183  40,752 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

 (1,486)  (1,253) 
สุทธิ  37,697  39,499 

    (1,25วกำ   41,819  43,604 
     ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 595  830 
กิจการอ่ืน  18,829  17,732 

  19,546  lf   19,424  18,562 
     รวม  61,243  62,166 
      

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (200)  (72)  (365)  (182) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 20  23  257  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 3,955  3,960 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 98  78 

1 - 3 เดือน 33  65 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 36  2 

    รวม 4,122  4,105 
 
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 32,409  33,663 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 2,870  3,357 
1 - 3 เดือน 1,148  1,372 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 1,012  729 
มากกวา่ 12 เดือน 1,744  1,631 

 39,183  40,752 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (1,486)  (1,253) 
สุทธ ิ 37,697  39,499 

 4141   รวม 41,819  43,604 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 

 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ซ่ึง
บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 
  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  94,352  99,376 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  41  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  94,393  99,376 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  5,991  8,796 
ลงทุนเพิ่มสุทธิ  71  73 
รายไดเ้งินปันผล  (4,951)  (6,770) 
จ าหน่าย  (5)  (351) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย  -  (54) 
อ่ืนๆ  366  (1,343) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  95,865  99,727 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    94,352 

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
การร่วมค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัโกลบอลเฮา้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 66 66 1,519   1,519   760      760      837          816        -            -            
บริษทัเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ  ากดั 51 51 770      720      393      367      380          346        -            -            
บริษทัสยาม สมาร์ท ดาตา้ จ  ากดั 51 51 89         30         45         15         41            15          -            -            
เงนิลงทุนในการร่วมค้า 2,378   2,269   1,198   1,142   1,258      1,177    -            -            

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 
 

สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 32 32 4,402   4,202   10,913 10,913 13,508    13,233  278      247      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 30 30 1,030   1,030   2,638   2,634   2,636      2,635    5           11         
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั จ  ากดั 29 29 150      150      46         46         813          745        77         64         
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ  ากดั 49 49 2,325   2,325   1,139   1,139   479          472        -            -            
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497      497      148      148      468          388        -            107      
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      84            90          -            -            
บริษทันอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร์ จ  ากดั 10 40 405      405      34         134      57            217        -            20         
Green Siam Resources Corporation 40 40 95         95         38         38         38            32          -            -            
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 49 49 23         23         29         29         27            27          -            -            
Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235      235      94         94         27            25          -            -            
CMPI Holdings, Inc. 40 40 55         55         18         18         16            15          -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 178      149      43         38         32            26          -            -            

9,617   9,388   15,246 15,337 18,185    17,905  360      449      

ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 31 27,248 27,248 18,090 18,090 22,274    21,766  -            238      
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 49 49 1,173   1,173   10,800 10,800 9,667      10,943  859      916      
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 50 50 4,366   4,366   2,183   2,183   6,356      6,050    600      450      
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ  ากดั 50 50 5,789   5,789   2,788   2,788   3,588      2,801    396      905      
บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จ  ากดั 47 47 5,590   5,590   2,571   2,571   3,247      3,127    327      701      
บริษทัสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ  ากดั 50 50 1,189   1,189   594      594      1,673      1,831    223      1,044   
บริษทัสยามโพลีสไตรีน จ ากดั 50 50 995      995      493      493      1,088      1,049    38         40         
บริษทัแกรนด ์สยาม คอมโพสิต จ ากดั 46 46 64         64         167      167      761          1,057    508      429      
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 35 35 120      120      42         42         390          503        144      147      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      344          312        29         34         
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      295          242        -            -            
บริษทัสยาม โทเซลโล จ ากดั 45 45 406      406      266      266      244          182        -            -            
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จ  ากดั 45 45 200      200      87         87         96            107        7           7           
บริษทัอ่ืนๆ 323      351      110      120      147          154        1           1           

48,386 48,414 38,473 38,483 50,170    50,124  3,132   4,912   

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 49 49 500      500      245      245      427          430        3           10         
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 31 1,100   1,100   495      495      306          269        -            -            
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190      190      48         48         78            72          5           2           
บริษทัอ่ืนๆ 263      263      105      105      -               -             -            -            

2,053   2,053   893      893      811          771        8           12         

  
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สดัส่วนการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 ก.ย.
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

ส่วนงานอ่ืน
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 40 40 2,739   2,739   1,120   1,120   21,585    20,603  1,297   1,088   
บริษทัผลิตภณัฑวิ์ศวไทย จ ากดั 30 30 85         85         76         76         880          957        -            215      
บริษทันวโลหะอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 300      300      90         90         803          802        33         17         
บริษทัไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ
บางปะกง จ ากดั 30 30 475      475      142      142      742          754        87         27         

บริษทัสยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากดั 30 30 240      240      72         72         710          736        29         15         
บริษทันวโลหะไทย จ ากดั 25 25 308      308      74         74         379          409        5           2           
Lysando AG 20 20 39         39         355      355      226          240        -            -            
บริษทัเมืองทอง ยไูนเตด็ จ  ากดั - 30 -            233      -            140      -               90          -            -            
บริษทัไอทีวนั จ  ากดั 20 20 80         80         16         16         116          49          -            33         

4,266   4,499   1,945   2,085   25,441    24,640  1,451   1,397   
รวม 64,322 64,354 56,557 56,798 94,607    93,440  4,951   6,770   
หัก  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -               (103)      
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -               (162)      
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 64,322 64,354 56,557 56,798 94,607    93,175  4,951   6,770   

เงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิ 66,700 66,623 57,755 57,940 95,865    94,352  4,951   6,770   

วิธีส่วนไดเ้สีย

 

 
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) มีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงินสดและหุ้นสามญั โดยจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดร้ับ
เงินปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 64 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 64 ลา้นบาท   

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  

 
หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

 
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  หุน้กู ้  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  19,267   

 
318 

 
33,145  174,683  227,413  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี  -  

 
11,486 

 
-  -  11,486 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  19,267   11,804  33,145  174,683  238,899  
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน  17,652  

 
(1,856) 

 
20,186  (16)  35,966 

สัญญาเช่า  -  2,185  -  -  2,185 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
    ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  194  

 
 

(180) 

 

185  -  199 
การเปล่ียนแปลงของ 
รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  -  

 
228 

 
52  (22)  258 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  37,113  12,181  53,568  174,645  277,507 

 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดช้ าระคืนเงินกูท่ี้มีการน า ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกันทั้งจ านวนครบถ้วนแล้ว ซ่ึงได้ปลดภาระจ านองสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 จ านวน 25,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.80 ต่อปี อาย ุ4 ปี เพื่อน าไปไถ่ถอนหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2559 จ านวน 25,000 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 
  
 
 
 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 13,732  13,341 
  เงินบ าเหน็จ 99  91 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 712  645 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 14,543  14,077 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 223  224 
รวม 
 

14,766  14,301 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (116)  (106)  
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 14,650  14,195 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,077  9,252 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 662  606 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 219  292 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3)  (1) 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  2,538 
 878  3,435 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 35  (11) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 19  (48) 
 54  (59) 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (480)  (326) 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  594 
อ่ืนๆ 14  - 
 (466)  268 
    
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 14,543  12,896 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคญัไปจากงบการเงินรวมประจ าปี 2562 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบื้องหลงัคา อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภณัฑ์และก๊อกน ้ าต่างๆ    
เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ซีเมนต์ วสัดุก่อสร้างและสินคา้อ่ืนๆ ผ่านช่องทางการจ าหน่าย
ของผู ้แทนจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท  รวมทั้ งเป็นผู ้น าเข้าเช้ือเพลิง และเศษ
กระดาษ 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ผลิตและจ าหน่ายกระดาษบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งบรรจุภณัฑ์

กระดาษ (บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกและบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหาร) และบรรจุภณัฑ์
พลาสติก (บรรจุภณัฑ์อ่อนตวัและบรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบแข็ง) รวมถึงผลิตและ
จ าหน่ายเยือ่ เยือ่เคมีละลายไดแ้ละกระดาษพิมพเ์ขียน 

  ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นน าในธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเคร่ืองจักรกล
การเกษตร อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต ์และเหลก็ รวมทั้งการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  

  
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
30 ก.ย. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 723,147    634,733    302,689    331,803    56,722       54,202       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 219,629    211,573    131,436    139,555    17,894       16,415       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 267,904    230,543    110,835    136,283    21,515       21,547       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 144,494    139,513    69,190       65,974       13,118       11,298       
ส่วนงานอ่ืน 318,193    307,424    85               88               4,426         4,970         

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

2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 26,096       24,910       20,489       17,741       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 6,616         4,150         9,102         7,862         
ธุรกิจเคมิคอลส์ 11,830       12,679       5,540         4,988         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 4,971         4,072         5,365         4,318         
ส่วนงานอ่ืน 2,712         4,047         653            573            

ก าไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

(2) หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจ 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 60,028       59,539       51,759       49,258       37,356       35,383       
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 19,445       18,928       50,170       50,108       811            771            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 110,923    105,815    155,830    115,513    86,311       82,864       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 29,233       27,291       10,145       15,664       20,016       20,495       
รวมสินทรัพย์ 219,629    211,573    267,904    230,543    144,494    139,513    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 58,512       67,417       39,734       27,564       44,578       43,230       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23,271       22,164       35,632       26,776       13,990       10,784       
เงินกูย้ืมระยะยาว 5,426         926            33,047       17,962       13,826       16,354       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8,160         7,977         4,175         4,062         5,820         6,329         
รวมหน้ีสิน 95,369       98,484       112,588    76,364       78,214       76,697       
ส่วนของผูถื้อหุน้ 124,260    113,089    155,316    154,179    66,280       62,816       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 219,629    211,573    267,904    230,543    144,494    139,513    

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 
 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 145,890    145,342    (96,150)     (125,136)   198,883    164,386    
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 25,441       24,553       (2)                (8)                95,865       94,352       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,716         2,657         (1,676)        (863)           354,104    305,986    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 144,146    134,872    (129,245)   (128,313)   74,295       70,009       
รวมสินทรัพย์ 318,193    307,424    (227,073)   (254,320)   723,147    634,733    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 50,673       50,485       (87,893)     (116,644)   105,604    72,052       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,110         2,414         (2,679)        (2,685)        73,324       59,453       
เงินกูย้ืมระยะยาว 124,844    124,752    (5,240)        (4,633)        171,903    155,361    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,729         2,557         (698)           (801)           21,186       20,124       
รวมหน้ีสิน 182,356    180,208    (96,510)     (124,763)   372,017    306,990    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 135,837    127,216    (130,563)   (129,557)   351,130    327,743    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 318,193    307,424    (227,073)   (254,320)   723,147    634,733    

 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก    124,715    131,848    110,252    135,792      67,637      64,075 
   ระหวา่งส่วนงาน 6,721       7,707       583          491          1,553       1,899       
รวมรายไดจ้ากการขาย 131,436  139,555  110,835  136,283  69,190     65,974     
ตน้ทุนขาย (100,393) (110,448) (90,312)   (115,493) (54,255)   (52,837)   
ก าไรขั้นตน้ 31,043     29,107     20,523     20,790     14,935     13,137     
รายไดอ่ื้น 1,706       1,838       1,759       1,452       460          613          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 32,749     30,945     22,282     22,242     15,395     13,750     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (24,317)   (24,011)   (9,439)      (11,159)   (7,650)      (7,309)      
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 8,432       6,934       12,843     11,083     7,745       6,441       
ตน้ทุนทางการเงิน (1,736)      (2,025)      (577)         (565)         (1,623)      (1,172)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,696       4,909       12,266     10,518     6,122       5,269       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,017)      (1,401)      (2,208)      (3,027)      (544)         (726)         
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 5,679       3,508       10,058     7,491       5,578       4,543       
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และ
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 840          661          2,803       5,427       55             28             
ก าไรส าหรับงวด 6,519       4,169       12,861     12,918     5,633       4,571       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,616       4,150       11,830     12,679     4,971       4,072       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (97)           19             1,031       239          662          499          

6,519       4,169       12,861     12,918     5,633       4,571       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก              85              88                  -                  -    302,689    331,803 
   ระหวา่งส่วนงาน -                -                (8,857)      (10,097)   -                -                
รวมรายไดจ้ากการขาย 85             88             (8,857)      (10,097)   302,689  331,803  
ตน้ทุนขาย (66)           (68)           8,970       10,288     (236,056) (268,558) 
ก าไรขั้นตน้ 19             20             113          191          66,633     63,245     
รายไดอ่ื้น 6,837       7,671       (5,067)      (5,357)      5,695       6,217       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 6,856       7,691       (4,954)      (5,166)      72,328     69,462     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (4,534)      (4,967)      4,894       5,137       (41,046)   (42,309)   
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 2,322       2,724       (60)           (29)           31,282     27,153     
ตน้ทุนทางการเงิน (1,917)      (1,189)      69             30             (5,784)      (4,921)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 405          1,535       9               1               25,498     22,232     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20             (169)         (1)              1               (3,750)      (5,322)      
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 425          1,366       8               2               21,748     16,910     
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้
   และ บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,287       2,682       6               (2)              5,991       8,796       
ก าไรส าหรับงวด 2,712       4,048       14             -                27,739     25,706     

การแบ่งปันก าไร
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,712       4,047       (33)           (38)           26,096     24,910     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                1               47             38             1,643       796          

2,712       4,048       14             -                27,739     25,706     
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ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์1,494 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ ส่วนใหญ่จากธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 1,363 ลา้นบาท 
ซ่ึงรับรู้อยู่ในค่าใชจ้่ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวมและแสดงภายใตร้ายการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานในขอ้มูลตาม
ส่วนงานธุรกิจ และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 1,160 ลา้นบาท 

 

 
ธุรกิจซีเมนตแ์ละ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง  

 
ธุรกิจอ่ืนๆ  

 
รวม 

 (ล้านบาท) 
ค่าความนิยม 1,259  -  1,259 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอ่ืนๆ 104  131  235 
รวม 1,363  131  1,494 

 
11 ภำษีเงินได้ 

 
กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหป้รับลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ 2564 
และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าให้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวม
ลดลงจ านวน 512 ลา้นบาท 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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12 เงินปันผล 
  

 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 
รวม   12.50  14,998 
      

ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562  9.50   11,400 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562  7.00    8,399 
รวม   16.50  19,799 

      
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทุน

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      -                           44,931           44,931           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
      เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           11,743           11,743           
      กองทุน -                      27,464                -                      27,464           27,464     -                 27,464     
ลูกหน้ีการคา้ -                      -                           41,819           41,819           
เงินใหกู้ย้ืม -                      -                           202                202                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 173                -                           -                      173                173           -                 173           
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
       เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           502                502                516           -                 516           
       กองทุน -                      2,712                  -                      2,712             2,712        -                 2,712        
       หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                      -                           495                495                496           -                 496           
เงินลงทุนในตราสารทุน -                      11,898                -                      11,898           -                 11,898     11,898     
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 173                42,074                99,692           141,939        

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้น -                      -                           37,113           37,113           
เจา้หน้ีการคา้ -                      -                           26,052           26,052           
เงินกูย้ืมระยะยาว -                      -                           53,568           53,568           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      -                           12,181           12,181           
หุน้กู้ -                      -                           174,645        174,645        179,365   -                 179,365   
หน้ีสินอนุพนัธ์ 176                -                           -                      176                176           -                 176           
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 176                -                           303,559        303,735        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง
และถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.42 ถึง 2.02 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่อปี) 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
• ระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า 
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 
ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาอา้งอิง
การปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด 
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างเป็นนัยส าคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
รายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้
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14 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระ    

เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 198  264   
(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 1,975  1,451 
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 726  420 
(ง) ภาระผกูพนั    

- ตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 20,544  31,359 
- ตามสัญญาเช่าและบริการ 1,865  9,023 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 53,877  75,934 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม และการขยายก าลงัการผลิต
ของโรงงานโอเลฟินส์ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ 1,002 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,894 พนัลา้นเวียดนามดอง 
และสกุลเงินอ่ืน รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 45,780 ลา้นบาท 
 

(จ) บริษทัได้ท าสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 
มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 

 
(ฉ) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภคกบับริษทัในต่างประเทศ 

อายุสัญญา 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา 
ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 
(ช) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความด าเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม

ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุ้น 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชย
ค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 
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โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยู่และดอกเบ้ียจนกวา่ช าระเสร็จ โดยให้บริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน
จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
คิดเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้โจทก์เสร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบ้ีย
อดีตพนักงานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือเ ดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดชดใชเ้งินให้แก่บริษทั จ านวน 
149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมี
ค าพิพากษาให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลแพ่งต่อ
ศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ืน่ค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ขณะน้ีคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ 
 

15 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
(ก)  เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 234 (8/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
และอนุมติัการน าหุ้นสามญัของ SCGP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย SCGP จะยงัคงมี
สถานะเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะยงัคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SCGP ในสัดส่วนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 70 ของทุนช าระแลว้ของ SCGP ภายหลงัการเพิ่มทุน 

 
SCGP ไดร้ับอนุมตัิแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยจ์ากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 และไดเ้สนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ จ านวน 
1,127.55 ลา้นหุ้น ซ่ึงจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ดว้ยราคา
เสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 39,464 ลา้นบาท ก่อนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และในวนัเดียวกนั SCGP จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น
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จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนรวม 13,000 ลา้นบาท ตามวตัถุประสงคข์องการใช้เงินจากการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
SCGP อาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 169.13 ลา้นหุ้น 
โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินไดมี้การยืมหุ้นจากบริษทัส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือของ SCGP และจะด าเนินการจดัหาหุ้น
เพื่อส่งมอบให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันับแต่วนัแรกที่หุ้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นของ SCGP 
เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 

 
(ข) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า บริษทัย่อยภายใต้ธุรกิจ

แพคเกจจ้ิง อยู่ระหว่างด าเนินการซ้ือหุ้นสามัญในสัดส่วนข้างมากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock 
Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตชั้นน าในดา้นบรรจุภณัฑป์ลายน ้าจากเยื่อและกระดาษท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยน์ครโฮจิมินห์ โดยกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งสรุปผลจากการตรวจสอบสถานะกิจการ 

 
 16 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก)  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์ลงทุนใน
บริษทัเอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) (“AJ”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตฟิลม์ส าหรับบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนชั้นน าของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยการเขา้ซ้ือ
หุ้นเพิ่มทุนใน AJ สัดส่วนร้อยละ 9.22 ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(“Private Placement”) คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 696 ลา้นบาท และจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบั AJ เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายฟิล์ม Biaxially Oriented ในประเทศเวียดนาม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 คิดเป็นเงินลงทุน
ประมาณ 315 ลา้นบาท 
 

(ข)  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าการใหบ้ริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร
ในสหราชอาณาจกัร ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยคาดว่าจะไดข้อ้สรุปของการลงทุนประมาณเดือนธันวาคม 2563 
หลงัจากไดรั้บอนุมติัขั้นสุดทา้ยดา้นกฎเกณฑต่์าง ๆ จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(ค)  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2563 มูลค่า 25,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 เดือน 30 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.80 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูไ้ดน้ าไป
ไถ่ถอนหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2559 มูลค่า 25,000 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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