
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ 
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ  
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่ างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 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 สิงหาคม 2564 
 



บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 39,814,039          64,399,343          

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน 10 48,359,379          38,581,581          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 74,771,104          54,842,169          

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน 4, 10 285,914               109,806               

สินคา้คงเหลือ 68,824,981          54,653,952          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,224,712            1,410,066            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 6 2,311,465            19,984                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 235,591,594        214,016,901        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี 10 6,694,621            4,626,097            

เงินลงทุนในตราสารทุน 10 13,988,210          12,806,897          

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 6 101,941,820        97,375,431          

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 2,366,339            1,907,473            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4, 10 104,837               81,899                 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,101,252            2,118,552            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 387,669,653        363,425,136        

ค่าความนิยม 38,050,401          34,030,699          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14,061,880          11,007,440          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,556,993            5,000,697            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,923,550            2,983,656            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 576,459,556        535,363,977        

รวมสินทรัพย์ 812,051,150        749,380,878        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 32,813,380          21,509,892          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 74,830,910          65,273,081          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 5,998,201            16,649,584          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 10 2,234,769            2,325,642            

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 54,943,631          49,932,830          

เงินกูยื้มระยะสัน 4, 10 557,406               509,609               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,905,643            3,926,703            

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,333,470            1,293,120            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 179,617,410        161,420,461        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว 10 51,220,926          35,879,588          

หนีสินตามสัญญาเช่า 4, 10 9,847,158            9,883,113            

หุน้กู ้ 10 115,159,610        124,673,528        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,485,564            5,610,130            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,144,328          14,688,462          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,468,566            1,099,554            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 200,326,152        191,834,375        

รวมหนีสิน 379,943,562        353,254,836        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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            

ส่วนเกินทุนอืน 4,290,836            4,252,020            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทวัไป 10,516,000          10,516,000          

ยงัไม่ได้จัดสรร 342,961,130        321,097,182        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,149,836)          (16,253,023)        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 351,978,130        320,972,179        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 80,129,458          75,153,863          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 432,107,588        396,126,042        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 812,051,150        749,380,878        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 4 133,554,741        96,010,155          

ตน้ทุนขาย 4 (101,311,428)      (74,144,669)        

กําไรขันต้น 32,243,313          21,865,486          

รายไดอื้น 4 2,860,985            3,325,054            

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 35,104,298          25,190,540          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (7,964,532)          (5,344,750)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,751,720)          (7,106,310)          

ค่าใชจ่้ายอืน (75,166)               (664,691)             

รวมค่าใช้จ่าย (15,791,418)        (13,115,751)        

กําไรจากการดําเนินงาน 19,312,880          12,074,789          

ตน้ทุนทางการเงิน (1,694,376)          (1,776,246)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5,707,803            1,705,296            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 23,326,307          12,003,839          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,928,724)          (1,337,528)          

กําไรสําหรับงวด 20,397,583          10,666,311          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,136,230          9,383,869            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,261,353            1,282,442            

20,397,583          10,666,311          

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.28                   7.82                     

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

6



บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

กําไรสําหรับงวด 20,397,583          10,666,311          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,963,685            (2,426,310)          

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (311,562)             -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (12,010)               (38,529)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 395,610               (1,013,895)          

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,344                   11,218                 

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,037,067            (3,467,516)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 10,304                 -                      

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 15,310                 20,293                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (60,555)               261,487               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,073)                 (5,284)                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (38,014)               276,496               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,999,053            (3,191,020)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,396,636          7,475,291            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,558,798          5,594,661            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,837,838            1,880,630            

23,396,636          7,475,291            

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 4 255,620,927        201,750,663        

ตน้ทุนขาย 4 (193,003,387)      (159,926,865)      

กําไรขันต้น 62,617,540          41,823,798          

รายไดอื้น 4 4,226,852            4,105,816            

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 66,844,392          45,929,614          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (15,338,454)        (11,141,643)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (15,418,066)        (14,460,265)        

ค่าใชจ่้ายอืน (182,955)             (1,075,454)          

รวมค่าใช้จ่าย (30,939,475)        (26,677,362)        

กําไรจากการดําเนินงาน 35,904,917          19,252,252          

ตน้ทุนทางการเงิน (3,385,363)          (3,586,161)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11,405,282          2,950,248            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 43,924,836          18,616,339          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,250,537)          (1,948,917)          

กําไรสําหรับงวด 38,674,299          16,667,422          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,050,186          16,355,070          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,624,113            312,352               

38,674,299          16,667,422          

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.71                   13.63                   

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม          

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

กําไรสําหรับงวด 38,674,299          16,667,422          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,090,656            3,094,896            

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (311,562)             -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (35,243)               11,694                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,189,886            266,602               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 5,991                   1,173                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,939,728            3,374,365            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 680,769               -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (13,092)               (26,640)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 8,106                   (190,522)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (124,998)             7,831                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 550,785               (209,331)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 10,490,513          3,165,034            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,164,812          19,832,456          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,166,362          19,024,850          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,998,450            807,606               

49,164,812          19,832,456          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลกาํไร ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม

แลกเปลียน จากการ จากการ เบ็ดเสร็จอืนของ องคป์ระกอบ

จากการ วดัมูลค่า วดัมูลค่ายติุธรรม การร่วมคา้และ อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

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

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ทางการเงิน ในตราสารทุน วิธีส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,200,000    (11,905,746)  160,000       10,516,000 302,061,072     (20,145,120)  29,686         6,427,161         (1,627,849)  (15,316,122)  286,715,204 47,508,955    334,224,159 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 9 -              -                -              -              (8,398,339)       -                -              -                    -              -                (8,398,339)    (1,125,472)    (9,523,811)    

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -                -              -              (8,398,339)       -                -              -                    -              -                (8,398,339)    (1,125,472)    (9,523,811)    

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -              (857,066)       -              -              -                   -                -              -                    -              -                (857,066)       275,473         (581,593)       

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              (857,066)       -              -              -                   -                -              -                    -              -                (857,066)       275,473         (581,593)       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              (857,066)       -              -              (8,398,339)       -                -              -                    -              -                (9,255,405)    (849,999)       (10,105,404)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -              -                -              -              16,355,070       -                -              -                    -              -                16,355,070   312,352         16,667,422   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -              -                -              -              (15,495)            2,595,528     13,667         -                    76,080         2,685,275      2,669,780     495,254         3,165,034     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                -              -              16,339,575       2,595,528     13,667         -                    76,080         2,685,275      19,024,850   807,606         19,832,456   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2563 1,200,000    (12,762,812)  160,000       10,516,000 310,002,308     (17,549,592)  43,353         6,427,161         (1,551,769)  (12,630,847)  296,484,649 47,466,562    343,951,211 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลกาํไร ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลขาดทุน (ขาดทุน) ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม

แลกเปลียน จากการ จากการ จากการ เบด็เสร็จอืนของ องคป์ระกอบ

จากการ ป้องกนั วดัมูลคา่ วดัมูลคา่ยติุธรรม การร่วมคา้และ อืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง แปลงคา่ ความเสียง สินทรัพย์ เงินลงทุน บริษทัร่วมตาม ของส่วน ของผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน กระแสเงินสด ทางการเงิน ในตราสารทุน วิธีส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 1,200,000    4,252,020     160,000       10,516,000  321,097,182     (21,013,632)  -               70,832         6,481,060         (1,791,283)   (16,253,023)   320,972,179  75,153,863    396,126,042  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 9 -               -                -               -              (10,199,227)      -                -               -               -                    -               -                 (10,199,227)  (2,925,207)     (13,124,434)  

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -                -               -              (10,199,227)      -                -               -               -                    -               -                 (10,199,227)  (2,925,207)     (13,124,434)  

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -               38,816          -               -              -                    -                -               -               -                    -               -                 38,816           (110,485)        (71,669)         

การเปลียนแปลงทีทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -                -               -              -                    -                -               -               -                    -               -                 -                12,837           12,837           

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -               38,816          -               -              -                    -                -               -               -                    -               -                 38,816           (97,648)          (58,832)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               38,816          -               -              (10,199,227)      -                -               -               -                    -               -                 (10,160,411)  (3,022,855)     (13,183,266)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -               -                -               -              32,050,186       -                -               -               -                    -               -                 32,050,186    6,624,113      38,674,299    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -                -               -              12,989              7,716,421     (311,562)      (47,518)        565,038            1,180,808    9,103,187      9,116,176      1,374,337      10,490,513    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -                -               -              32,063,175       7,716,421     (311,562)      (47,518)        565,038            1,180,808    9,103,187      41,166,362    7,998,450      49,164,812    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 1,200,000    4,290,836     160,000       10,516,000  342,961,130     (13,297,211)  (311,562)      23,314         7,046,098         (610,475)      (7,149,836)     351,978,130  80,129,458    432,107,588  

         หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 38,674,299          16,667,422          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,250,537            1,948,917            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,967,294          13,599,751          

กาํไรจากการปรับมูลค่าสินคา้ (31,227)               (21,500)               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 710,922               594,099               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (32,725)               (91,074)               

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (11,405,282)        (2,950,248)          

เงินปันผลรับ (1,501,673)          (557,580)             

ดอกเบียรับ (553,533)             (549,658)             

ดอกเบียจ่าย 3,385,363            3,605,707            

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอืนๆ 572,330               (156,947)             

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 49,036,305          32,088,889          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (18,458,561)        1,959,175            

สินคา้คงเหลือ (13,064,185)        6,001,035            

สินทรัพยอื์น (682,103)             23,483                 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ (32,204,849)        7,983,693            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 10,498,474          (3,764,446)          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (347,097)             (251,652)             

หนีสินอืน (96,541)               (296,460)             

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 10,054,836          (4,312,558)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 26,886,292          35,760,024          

จ่ายภาษีเงินได้ (4,870,518)          (1,399,572)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 22,015,774          34,360,452          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย -                      766,437               

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 3 (2,961,888)          (614,885)             

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม -                      245,791               

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (73,447)               (61,676)               

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน 39,901,901          33,868,407          

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน (51,119,766)        (42,145,099)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 150,129               147,478               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,344,685)        (21,301,632)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มื (เงินใหกู้ย้มื) (185,000)             30,459                 

รับเงินปันผล 5,287,019            4,606,185            

รับดอกเบีย 500,851               428,689               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (38,844,886)        (24,029,846)        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับและเงินรับล่วงหนา้จากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 819,602               2,657,477            

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (889,578)             (599,008)             

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันเพมิขึน 10,737,205          21,580,366          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16,790,460          19,744,099          

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (13,146,169)        (5,728,582)          

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (1,610,220)          (1,267,995)          

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 20,450,981          24,925,062          

เงินสดจ่ายเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ (24,937,830)        (24,981,233)        

เงินกู้ยืมเพิมขึน - สุทธิ 8,284,427            34,271,717          

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (10,199,227)        (8,398,339)          

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,905,020)          (1,113,371)          

รวมจ่ายเงนิปันผล (13,104,247)        (9,511,710)          

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (3,796,170)          (3,858,314)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (8,685,966)          22,960,162          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (25,515,078)        33,290,768          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 929,774               271,816               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 64,399,343          27,626,960          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 39,814,039          61,189,544          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วนัสินงวด

เงินปันผลคา้งรับ 2,009,238            547,448               

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 20,412,035          19,157,834          

เงินลงทุนคา้งจ่าย 2,779,057            279,201               

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การซ้ือธุรกิจ 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้  
6  เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
7  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
8  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
9  เงินปันผล 
10  เคร่ืองมือทางการเงิน 
11  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
12  เร่ืองอ่ืนๆ 
13  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 

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 2563  
 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็น
หลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ดงักล่าวในไตรมาส 1 ปี 2564 และไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

 
(ง) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม  

 
งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 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 กำรซ้ือธุรกิจ 
 

(1) Go-Pak UK Limited สหราชอาณาจักร 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK 
Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร 
ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ล้านบาท และค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม 

  
การได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร ยุโรปและ
อเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร และขยายความสามารถใน
การผลิตและจดัจ าหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้แลว้เสร็จ และมีการบนัทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 

 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

Go-Pak

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 479                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 290                   
สินคา้คงเหลือ 431                   
ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 5                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 595                   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,263               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (208)                 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (357)                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (49)                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (444)                 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 3,005               
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 2,444               
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ 5,449               
เงินสดท่ีไดม้า (479)                 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 4,970               
หัก เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต (2,288)              
กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิ ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 2,682               

มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวมนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  Go-Pak มีรายไดจ้ากการขาย 1,048 ลา้นบาท 
รวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 121 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
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ในการเขา้ซ้ือ Go-Pak กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงในการจ่ายค่าหุ้นให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษทั
เม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไว ้ขอ้ตกลงการจ่ายดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2565 ตามท่ี
ก าหนดในสัญญา กลุ่มบริษทัไดร้วมเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวจ านวนเงินรวม 56.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,288 ล้านบาท เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ มูลค่ายุติธรรมของเงินค่าหุ้นที่คาดว่าจะต้องจ่ายถูกจัดล าดับชั้นการวดั
มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
 

(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint 
Stock Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ด้านบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 2,669 ล้านบาท และมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
มูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการ
บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ โดยกลุ่มบริษทับนัทึกปรับปรุง
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 128 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชี
เก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 2564  2563 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้าและบริษัทร่วม       
ซ้ือ 5,053  3,138 9,426  7,529 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 240  263 487  494 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 12,841  5,632 23,806  12,873 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 549  392 1,030  876 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 471  374 966  754 
รายไดเ้งินปันผล 5,633  4,190 5,844  4,363 
       
บริษัทอ่ืน       
ซ้ือ 686  559 1,409  1,221 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 99  82 203  157 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 748  252 1,263  730 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 41  17 68  40 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 100  68 196  156 
รายไดเ้งินปันผล 1,382  446 1,482  557 
       

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 5,078  3,884 
บริษทัอ่ืน 658  472 
รวม 5,736  4,356 

 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,551  660 
บริษทัอ่ืน 1,280  48 

รวม 2,831  708 
    

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัร่วม 250  75 
    

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน  
บริษทัร่วม 103  77 
บริษทัอ่ืน 7  10 
รวม 110  87 
 

เจ้าหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,275  1,728 
บริษทัอ่ืน 102  135 
รวม 2,377  1,863 

 
 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 53  52 
บริษทัอ่ืน 83  51 
รวม 136  103 

 

 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 
 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 89  83  201  171 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6  6  13  12 
รวม 95  89  214  183 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 76  71 
บริษทัอ่ืน 437  439 
รวม 513  510 

    
เงินกู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัอ่ืน 4  4 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัร่วม 192  169 
บริษทัอ่ืน 1,361  1,318 
รวม 1,553  1,487 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,736  4,356 
กิจการอ่ืน  54,121  38,075 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

 (1,640)  (1,550) 
สุทธ ิ  52,481  36,525 

    (1,25วกำ รวม  58,217  40,881 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน    
เพิ่มขึ้น (82)  (77) 
กลบัรายการ 30  21 

 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนี้การค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 5,518  4,269 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 172  59 
1 - 3 เดือน 42  14 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 4  14 

    รวม 5,736  4,356 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 46,573  31,524 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 3,408  2,904 
1 - 3 เดือน 1,395  1,223 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 867  725 
มากกวา่ 12 เดือน 1,878  1,699 
 54,121  38,075 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (1,640)  (1,550) 
สุทธ ิ 52,481  36,525 

    รวม 58,217  40,881 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  97,375  94,393 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  11,405  2,950 
ลงทุนเพิ่มสุทธิ  73  62 
รายไดเ้งินปันผล  (5,844)  (4,363) 
จ าหน่าย  -  (5) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  (2,292)  - 
อ่ืนๆ  1,225  76 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  101,942  93,113 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    97,375 

 
การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

 กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการขายหุ้นบางส่วนท่ีถืออยู่ในบริษทัร่วม 4 แห่งภายใตส่้วนงานอ่ืน มูลค่าตามบญัชี
รวมเป็นจ านวนเงิน 2,292 ลา้นบาท โดยคาดวา่การขายเงินลงทุนดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 
กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินรวม 

 
 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
 
 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นเงินสดและหุ้นสามญั โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
สิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวน 65 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท   

 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

 
หมาย
เหตุ 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว 

  
หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า  หุน้กู ้  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  22,020  52,529  12,209  174,606  261,364 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจดัหาเงิน  10,737  3,644 

 
(1,610)  (4,487)  8,284 

สัญญาเช่า  -  -  973  -  973 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก 
    การไดม้าในบริษทัยอ่ย 3 18  - 

 
339  -  357 

ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง 

    ของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ  522  1,673 

 

171  -  2,366 
การเปล่ียนแปลงของ 
รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  74  (627) 

 
-  (16)  (569) 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564  33,371  57,219  12,082  170,103  272,775 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 จ านวน 15,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.65 ต่อปี อาย ุ4 ปี เพื่อน าไปไถ่ถอนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 25,000 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) ไดอ้อกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 จ านวน
5,500 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.65 ต่อปี อาย ุ3 ปี 8 เดือน 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบ้ืองหลงัคา สินคา้กลุ่ม ฝา ฝ้า และไมส้ังเคราะห์ อิฐบล็อกปูพื้น กระเบ้ืองเซรามิค 
สุขภณัฑ์และก๊อกน ้ าต่างๆ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ซีเมนต์ วสัดุก่อสร้างและสินคา้อ่ืนๆ 
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายของผู ้แทนจ าหน่ายสินค้า รวมถึงการให้บริการขนส่ง 
กระจายสินคา้ บริการน าเขา้และส่งออก 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
(เอสซีจีพี) 

ประกอบธุรกิจการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจท่ีส าคญั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร ประกอบไปดว้ย 
บรรจุภณัฑ์เยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์จากวสัดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์อาหาร 
ผลิตภณัฑ์เยื่อและกระดาษ ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยกระดาษพิมพเ์ขียนและ
เยือ่กระดาษ 

  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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 812,051    749,381    255,621    201,751    55,716       37,216       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 220,650    212,615    92,601       88,751       13,127       12,760       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 326,680    283,614    112,347    73,087       26,540       12,736       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 187,061    172,429    57,148       45,903       10,837       8,796         
ส่วนงานอ่ืน 315,558    318,831    69               55               5,409         3,071         

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

2564 2563 2564 2563
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 32,050       16,355       13,967       13,600       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 5,277         4,722         5,845         6,043         
ธุรกิจเคมิคอลส์ 19,221       6,342         4,031         3,680         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 4,398         3,636         3,831         3,553         
ส่วนงานอ่ืน 4,418         1,683         378            437            

ก าไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

(2) หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจ 
 

 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 66,281      58,655      66,483      55,275      69,829      62,919      
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 20,264      19,584      55,865      50,523      854           823           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 104,961   106,902   192,802   168,249   89,184      87,271      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 29,144      27,474      11,530      9,567        27,194      21,416      
รวมสินทรัพย์ 220,650   212,615   326,680   283,614   187,061   172,429   

เงินกูย้ืมระยะสั้น 55,200      58,134      52,111      49,387      29,385      31,809      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 24,012      19,976      43,774      39,134      15,933      11,428      
เงินกูย้ืมระยะยาว 5,105        5,204        48,284      32,535      18,375      13,119      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8,315        8,134        4,461        4,046        7,975        6,232        
รวมหน้ีสิน 92,632      91,448      148,630   125,102   71,668      62,588      
ส่วนของผูถื้อหุน้ 128,018   121,167   178,050   158,512   115,393   109,841   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 220,650   212,615   326,680   283,614   187,061   172,429   

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 
 

รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 137,880   144,463   (104,881)  (107,295)  235,592   214,017   
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 24,971      26,455      (12)            (10)            101,942   97,375      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,458        2,607        (1,735)       (1,604)       387,670   363,425   
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 150,249   145,306   (131,270)  (129,199)  86,847      74,564      
รวมสินทรัพย์ 315,558   318,831   (237,898)  (238,108)  812,051   749,381   

เงินกูย้ืมระยะสั้น 56,025      50,884      (96,174)    (99,286)    96,547      90,928      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,459        2,363        (3,108)       (2,408)       83,070      70,493      
เงินกูย้ืมระยะยาว 109,751   124,768   (5,287)       (5,190)       176,228   170,436   
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,930        3,643        (583)          (657)          24,098      21,398      
รวมหน้ีสิน 172,165   181,658   (105,152)  (107,541)  379,943   353,255   
ส่วนของผูถื้อหุน้ 143,393   137,173   (132,746)  (130,567)  432,108   396,126   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 315,558   318,831   (237,898)  (238,108)  812,051   749,381   

 
 

 

 

 

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (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.

2564 2563 2564 2563 2564 2563
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก       87,639       84,204    111,907       72,663       56,006       44,829
   ระหวา่งส่วนงาน 4,962       4,547       440           424           1,142       1,074       
รวมรายไดจ้ากการขาย 92,601     88,751     112,347   73,087     57,148     45,903     
ตน้ทุนขาย (69,144)    (68,316)    (85,543)    (62,135)    (44,952)    (35,554)    
ก าไรขั้นตน้ 23,457     20,435     26,804     10,952     12,196     10,349     
รายไดอ่ื้น 1,066       1,246       377           1,268       696           282           
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 24,523     21,681     27,181     12,220     12,892     10,631     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (17,610)    (15,319)    (7,936)      (6,235)      (5,892)      (5,393)      
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 6,913       6,362       19,245     5,985       7,000       5,238       
ตน้ทุนทางการเงิน (937)         (1,198)      (795)         (380)         (568)         (846)         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,976       5,164       18,450     5,605       6,432       4,392       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,417)      (933)         (2,348)      (801)         (1,178)      (232)         
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 4,559       4,231       16,102     4,804       5,254       4,160       
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และ
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 835           583           7,514       1,160       30             38             
ก าไรส าหรับงวด 5,394       4,814       23,616     5,964       5,284       4,198       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,277       4,722       19,221     6,342       4,398       3,636       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 117           92             4,395       (378)         886           562           

5,394       4,814       23,616     5,964       5,284       4,198       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (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.
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก               69               55                  -                  -    255,621    201,751
   ระหวา่งส่วนงาน -                -                (6,544)      (6,045)      -                -                
รวมรายไดจ้ากการขาย 69             55             (6,544)      (6,045)      255,621   201,751   
ตน้ทุนขาย (44)            (42)            6,680       6,119       (193,003) (159,928) 
ก าไรขั้นตน้ 25             13             136           74             62,618     41,823     
รายไดอ่ื้น 5,713       4,723       (3,626)      (3,413)      4,226       4,106       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 5,738       4,736       (3,490)      (3,339)      66,844     45,929     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (2,912)      (3,034)      3,411       3,305       (30,939)    (26,676)    
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 2,826       1,702       (79)            (34)            35,905     19,253     
ตน้ทุนทางการเงิน (1,126)      (1,206)      41             43             (3,385)      (3,587)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,700       496           (38)            9               32,520     15,666     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (311)         17             3               -                (5,251)      (1,949)      
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 1,389       513           (35)            9               27,269     13,717     
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และ
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,029       1,170       (3)              (1)              11,405     2,950       
ก าไรส าหรับงวด 4,418       1,683       (38)            8               38,674     16,667     

การแบ่งปันก าไร
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,418       1,683       (1,264)      (28)            32,050     16,355     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                -                1,226       36             6,624       312           

4,418       1,683       (38)            8               38,674     16,667     
 

 

 

 

 

 

 
 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 
รวม   8.50  10,199 
      

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 

 
10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทนุ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                    -                         39,814           39,814           

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                         13,793           13,793           

   - กองทนุ 18,561           16,005               -                    34,566           -            34,566   -            34,566   

ลูกหน้ีการคา้ -                    -                         58,217           58,217           

เงินให้กูย้ืม -                    -                         391                391                

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 407                -                         -                    407                -            407        -            407        

เงินลงทนุในตราสารหน้ี

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                         622                622                -            642        -            642        

   - กองทนุ -                    5,748                 -                    5,748             -            5,748     -            5,748     

   - หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                    -                         325                325                -            195        130        325        

เงินลงทนุในตราสารทนุ -                    13,988               -                    13,988           864        -            13,124   13,988   

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 18,968           35,741               113,162         167,871         

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

   ระยะสั้น -                    -                         33,371           33,371           

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                         34,858           34,858           

เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 2,432             -                         -                    2,432             -            -            2,432     2,432     

เงินกูย้ืมระยะยาว -                    -                         57,219           57,219           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                    -                         12,082           12,082           

หุ้นกู้ -                    -                         170,103         170,103         -            176,072 -            176,072 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 991                312                    -                    1,303             -            1,303     -            1,303     

รวมหนี้สินทางการเงนิ 3,423             312                    307,633         311,368         

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทนุ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                    -                         64,399           64,399           

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                         12,364           12,364           

   - กองทนุ -                    26,218               -                    26,218           -            26,218   -            26,218   

ลูกหน้ีการคา้ -                    -                         40,881           40,881           

เงินให้กูย้ืม -                    -                         192                192                

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 258                -                         -                    258                -            258        -            258        

เงินลงทนุในตราสารหน้ี

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                         364                364                -            364        -            364        

   - กองทนุ -                    3,805                 -                    3,805             -            3,805     -            3,805     

   - หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                    -                         457                457                -            498        -            498        

เงินลงทนุในตราสารทนุ -                    12,807               -                    12,807           763        -            12,044   12,807   

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 258                42,830               118,657         161,745         

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

   ระยะสั้น -                    -                         22,020           22,020           

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                         28,655           28,655           

เงินกูย้ืมระยะยาว -                    -                         52,529           52,529           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                    -                         12,209           12,209           

หุ้นกู้ -                    -                         174,606         174,606         -            179,627 -            179,627 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 534                -                         -                    534                -            534        -            534        

รวมหนี้สินทางการเงนิ 534                -                         290,019         290,553         

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพ
คล่องสูงและถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.29 ถึง 
2.07 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี) และในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในกองทุน
รวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปีและระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า 
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 
ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาอา้งอิง
การปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า
ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญ เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงด้วยปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืน
ท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

 
- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 
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11 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระ    

เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 165  198 
(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 2,202  2,008 
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 1,294  436 
(ง) ภาระผกูพนั    

- ตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 30,557  32,176 
- ตามสัญญาเช่าและบริการ 2,728  1,688 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 24,427  38,936 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม มูลค่าประมาณ 374 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,628 พนัลา้นดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 17,037 ลา้นบาท 
 

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

(ฉ) ในปี 2561 และปี 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนาม ไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภค
กบับริษทัในประเทศและนอกประเทศเวียดนาม อายุสัญญาแต่ละฉบบัอยูร่ะหวา่ง 10 - 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่าย
มีขอ้ผูกพนัท่ีจะต้องซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญา 

 
(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 ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบ้ีย
อดีตพนักงานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือเดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดชดใชเ้งินใหแ้ก่บริษทั จ านวน 
149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมี
ค าพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลแพ่งต่อ
ศาลอุทธรณ์ และบริษทัได้ยื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ต่อมาในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
ศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษายืนตามศาลแพ่งให้บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 
62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขณะน้ีคดีอยู ่ระหว่างการใชสิ้ทธิขออนุญาตฎีกาของ
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ 
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12 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 บริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (“Sirplaste”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศโปรตุเกส โดยคาดว่าธุรกรรมดงักล่าว
จะเสร็จส้ินภายในปี 2564 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิง ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุน้อย่างมีเง่ือนไขเพื่อ
เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ 
PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยธุรกรรมดงักล่าวคาดวา่จะเสร็จส้ินประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 

 
(ค) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้น

เพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. (หรือ “Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Supplies and Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน โดยธุรกรรม
ดงักล่าวจะด าเนินการผ่านบริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจิ้งและคาดว่าจะเสร็จส้ินประมาณไตรมาสที่ 3 
ของปี 2564  

 
13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยภายใตส่้วนงานอ่ืนไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นโดยมีเง่ือนไข เพื่อลงทุน
ซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ากดั (“AIT”) ซ่ึงเป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจการบูรณาการ
ระบบอตัโนมติัในประเทศไทย โดยคาดวา่ธุรกรรมดงักล่าวจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation (“Duy Tan”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid 
Packaging) ชั้นน าในประเทศเวียดนาม โดยไดช้ าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 3,630 พนัล้านดองเวียดนาม 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,170 ลา้นบาท และจะช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ โดยพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม 
ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินท่ีช าระในงวดแรกแล้ว มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 6,400 พันล้านดองเวียดนาม หรือ
เทียบเท่าเงินบาท 9,120 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษทัจะเร่ิมน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Duy Tan มาจัดท า
งบแสดงฐานะการเงินรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และจะเร่ิมน าผลการด าเนินงานมาจัดท างบการเงินรวม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 

(1) ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับปันผล 
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 10,200 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
 

(2) ให้ออกหุ้นกู้ คร้ังที่ 2/2564 ในวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 จ านวน 25,000 ล้านบาท ที่อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.65 ต่อปี อายุ 4 ปี เพื่อน าไปไถ่ถอนหุ้นกู้ คร้ังท่ี 3/2560 จ านวน 25,000 ล้านบาท ท่ีจะครบ
ก าหนดไถ่ถอน 
 

(3) ให้บริษทัย่อยภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์เขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”) 
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจ านวนเงิน 434 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,260 ลา้นบาท 
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ท่ีร้อยละ 30.57 โดยจะเขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจ านวนเงิน 327 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 10,740 ล้านบาท ซ่ึงจะน าไปลงทุนในโครงการ Petrochemical 
Complex แห่งท่ี 2 (CAP2) และจะลงทุนเพิ่มอีก 107 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
3,520 ล้านบาท หลงัจากท่ี CAP อนุมติัการตดัสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการ CAP2 ซ่ึงคาดว่า
จะอนุมติัภายในปี 2565 

 
14 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัท า
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ี
มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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