
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที: 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที: 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที: 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิHนสุดวนัที: 31 มีนาคม 2565 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย ซึ: งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีH

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที: 34 เรื:อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกี:ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ: งส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื:น การสอบทานนีH มีขอบเขตจาํกดั

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื:อมั:นวา่จะพบเรื:องที:มีนยัสาํคญัทัHงหมด

ซึ:งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัHน ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที:สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ:งที:เป็นเหตุใหเ้ชื:อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึHนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที: 34 

เรื:อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2565 

 



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

1

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม

2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พนับาท)

สนิทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 59,068,170             35,992,841             

เงินลงทุนในตราสารหนี:ระยะสั: น 10 21,456,788             31,617,339             

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวยีนอื7น 4, 5, 10 86,504,065             78,951,351             

เงินให้ก ู้ยมืระยะสั: น 4, 10 178,220                   200,011                   

สินค้าคงเหลือ 83,511,592             83,120,814             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื7น 2,318,332               1,759,437               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที7จัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ี7ถือไวเ้พื7อขาย 1,379,392               1,374,158               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 254,416,559          233,015,951          

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในตราสารหนี: 10 1,327,572               1,080,292               

เงินลงทุนในตราสารทุน 10 19,183,203             17,627,913             

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6 121,552,848          118,870,585          

ลูกหนี:ไม่หมุนเวยีนอื7น 2,219,367               2,196,175               

เงินให้ก ู้ยมืระยะยาว 4, 10 104,905                   105,107                   

อสังหาริมทรัพยเ์พื7อการลงทุน 2,112,532               2,124,236               

ที7ดิน อาคารและอุปกรณ์ 412,204,246          410,707,624          

ค่าความนิยม 44,669,160             46,736,462             

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื7น 21,372,585             19,651,681             

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,701,899               4,525,289               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื7น 5,675,259               4,459,712               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 635,123,576          628,085,076          

รวมสินทรัพย์ 889,540,135          861,101,027          



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

2

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565

หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม

2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พนับาท)

หน ี2สนิหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก ู้ยมืระยะสั: นจากสถาบันการเงิน 7, 10 56,471,533             39,261,911             

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวยีนอื7น 4 74,701,705             75,025,513             

เงินปันผลค้างจ่าย 9, 10 13,320,588             -                            

ส่วนของเงินก ู้ยมืระยะยาวที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7 งปี 7, 10 4,645,441               4,618,308               

ส่วนของหนี: สินตามสัญญาเช่าที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7 งปี 4, 7, 10 2,299,079               2,254,837               

ส่วนของหุ้นก ู้ที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7 งปี 7, 10 39,938,615             39,931,615             

เงินก ู้ยมืระยะสั: น 4, 7, 10 332,563                   324,264                   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,928,337               2,757,761               

หนี: สินหมุนเวยีนอื7น 4,327,235               4,211,982               

รวมหนีGสินหมุนเวยีน 199,965,096          168,386,191          

หน ี2สนิไม่หมุนเวยีน

เงินก ู้ยมืระยะยาว 7, 10 75,665,403             76,163,631             

หนี: สินตามสัญญาเช่า 4, 7, 10 10,966,992             10,432,170             

หุ้นก ู้ 7, 10 130,145,915          130,127,584          

หนี: สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,989,138               8,326,935               

ประมาณการหนี: สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 14,856,721             14,541,393             

หนี: สินไม่หมุนเวยีนอื7น 2,855,635               3,114,776               

รวมหนีGสินไม่หมุนเวยีน 243,479,804          242,706,489          

รวมหนีGสิน 443,444,900          411,092,680          



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

3

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัทีC 31 มนีาคม 2565

หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  31 มีนาคม  31 ธันวาคม

2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พนับาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนที;ออกและชําระแล้ว 

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

ส่วนเกินทุนอื7น 3,205,220               3,467,105               

กําไรสะสม 

จดัสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 160,000                   160,000                   

ทุนสํารองทั7วไป 10,516,000             10,516,000             

ยงัไม่ได้จดัสรร 345,410,307          348,557,913          

องค์ประกอบอื7นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,308,978               1,789,716               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 362,800,505          365,690,734          

ส่วนได้เสียที7ไม่มีอํานาจควบคุม 83,294,730             84,317,613             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 446,095,235          450,008,347          

รวมหนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 889,540,135          861,101,027          



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

4

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหต ุ 2565 2564

รายได้จากการขาย 4 152,493,596          122,066,186          

ต้นทุนขาย 4 (128,396,065)         (91,691,959)           

กําไรขัGนต้น 24,097,531             30,374,227             

รายได้อื7น 4 2,686,418               1,562,378               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 26,783,949             31,936,605             

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (9,309,657)              (7,373,922)              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (8,177,316)              (7,666,346)              

ค่าใช้จ่ายอื7น (54,566)                    (304,300)                 

รวมค่าใช้จ่าย (17,541,539)           (15,344,568)           

กําไรจากการดาํเนินงาน 9,242,410               16,592,037             

ต้นทุนทางการเงิน (1,646,821)              (1,690,987)              

ส่วนแบ่งกําไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย 3,418,892               5,697,479               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 11,014,481             20,598,529             

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,625,080)              (2,321,813)              

กําไรสําหรับงวด 9,389,401               18,276,716             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีCเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,843,504               14,913,956             

ส่วนที7เป็นของส่วนได้เสียที7ไม่มีอํานาจควบคุม 545,897                   3,362,760               

9,389,401               18,276,716             

กาํไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน (บาท)

ส่วนทีCเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7.37                          12.43                        

(พนับาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

5

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กําไรสําหรับงวด 9,389,401               18,276,716             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน

รายการท ีAอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอัตราแลกเปลี7ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,406,398)              6,126,971               

ผลกําไรจากการป้องกันความเสี7ยงกระแสเงินสด 601,397                   -                            

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (2,448)                      (23,233)                    

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7นของการร่วมค้า

และบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย (13,358)                    794,276                   

ภาษีเงินได้ของรายการที7อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,398                        4,647                        

รวมรายการทีCอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (817,409)                 6,902,661               

รายการท ีAจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกําไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 1,282,458               670,465                   

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที7กําหนดไว้ (13,584)                    (28,402)                    

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7นของการร่วมค้า

และบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย (55,334)                    68,661                     

ภาษีเงินได้ของรายการที7จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (252,747)                 (121,925)                 

รวมรายการทีCจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 960,793                   588,799                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 143,384                   7,491,460               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 9,532,785               25,768,176             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีCเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,371,656               21,607,564             

ส่วนที7เป็นของส่วนได้เสียที7ไม่มีอํานาจควบคุม 161,129                   4,160,612               

9,532,785               25,768,176             

(พนับาท)



       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

6

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอื;นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่าง ผลกําไร ส่วนแบ่ง

ของอัตรา (ขาดทุน) ผลกําไร กําไรขาดทุน รวม

แลกเปลี7ยน จากการ จากการ เบ็ดเสร็จอื7นของ องค์ประกอบ

จากการ วดัมูลค่า วดัมูลค่ายติุธรรม การร่วมค้าและ อื7น รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนที7ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง แปลงค่า สินทรัพย ์ เงินลงทุน บริษัทร่วมตาม ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ที7ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหต ุ และชําระแล้ว ทุนอื7น ตามกฎหมาย ทั7วไป งบการเงิน ทางการเงิน ในตราสารทุน วธิีส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 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  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีCบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนท ีAได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 9 -                  -                   -                  -                  (10,199,227)       -                   -                  -                           -                  -                     (10,199,227)   (955,664)          (11,154,891)   

รวมเงนิทุนท ีAได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น -                  -                   -                  -                  (10,199,227)       -                   -                  -                           -                  -                     (10,199,227)   (955,664)          (11,154,891)   

การเปล ีAยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย

การเปลี7ยนแปลงที7ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม -                  25,292            -                  -                  -                        -                   -                  -                           -                  -                     25,292             792,601           817,893           

การเปลี7ยนแปลงที7ทําให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม -                  -                   -                  -                  -                        -                   -                  -                           -                  -                     -                    8,013                8,013                

รวมการเปล ีAยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย -                  25,292            -                  -                  -                        -                   -                  -                           -                  -                     25,292             800,614           825,906           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีCบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  25,292            -                  -                  (10,199,227)       -                   -                  -                           -                  -                     (10,173,935)   (155,050)          (10,328,985)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรหรือขาดทุน -                  -                   -                  -                  14,913,956         -                   -                  -                           -                  -                     14,913,956     3,362,760        18,276,716     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7น -                  -                   -                  -                  (13,563)                5,321,770      (36,852)          556,704                 865,549         6,707,171        6,693,608       797,852           7,491,460       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                   -                  -                  14,900,393         5,321,770      (36,852)          556,704                 865,549         6,707,171        21,607,564     4,160,612        25,768,176     

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2564 1,200,000     4,277,312      160,000         10,516,000  325,798,348      (15,691,862)  33,980           7,037,764              (925,734)       (9,545,852)      332,405,808  79,159,425     411,565,233  



       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

7

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอื;นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่าง ผลกําไร ผลกําไร ส่วนแบ่ง

ของอัตรา (ขาดทุน) (ขาดทุน) ผลกําไร กําไรขาดทุน รวม

แลกเปลี7ยน จากการ จากการ จากการวดั เบ็ดเสร็จอื7นของ องค์ประกอบ

ส่วนเกิน จากการ ป้องกัน วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรม การร่วมค้าและ อื7น รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนที7ออก (ตํ7 ากวา่) ทุนสํารอง ทุนสํารอง แปลงค่า ความเสี7ยง สินทรัพย ์ เงินลงทุน บริษัทร่วมตาม ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ที7ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหต ุ และชําระแล้ว ทุนอื7น ตามกฎหมาย ทั7วไป งบการเงิน กระแสเงินสด ทางการเงิน ในตราสารทุน วธิีส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 1 มกราคม 2565 1,200,000     3,467,105   160,000      10,516,000   348,557,913   (6,567,974)    (131,172)       (1,483)            7,825,979     664,366         1,789,716        365,690,734  84,317,613   450,008,347  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีCบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนท ีAได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 9 -                  -                -                -                  (12,000,000)    -                  -                  -                  -                  -                  -                     (12,000,000)   (1,200,707)    (13,200,707)   

รวมเงนิทุนท ีAได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น -                  -                -                -                  (12,000,000)    -                  -                  -                  -                  -                  -                     (12,000,000)   (1,200,707)    (13,200,707)   

การเปล ีAยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย

การเปลี7ยนแปลงที7ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม -                  (261,885)     -                -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                     (261,885)         (32,643)          (294,528)         

การเปลี7ยนแปลงที7ทําให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม -                  -                -                -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                    49,338           49,338             

รวมการเปล ีAยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย -                  (261,885)     -                -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                     (261,885)         16,695           (245,190)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีCบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  (261,885)     -                -                  (12,000,000)    -                  -                  -                  -                  -                  -                     (12,261,885)   (1,184,012)    (13,445,897)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรหรือขาดทุน -                  -                -                -                  8,843,504        -                  -                  -                  -                  -                  -                     8,843,504       545,897         9,389,401       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7น -                  -                -                -                  8,890                (1,022,386)    601,398         950                 1,006,868     (67,568)          519,262           528,152           (384,768)       143,384           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                -                -                  8,852,394        (1,022,386)    601,398         950                 1,006,868     (67,568)          519,262           9,371,656       161,129         9,532,785       

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีC 31 มีนาคม 2565 1,200,000     3,205,220   160,000      10,516,000   345,410,307   (7,590,360)    470,226         (533)                8,832,847     596,798         2,308,978        362,800,505  83,294,730   446,095,235  



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

8

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พนับาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรสําหรับงวด 9,389,401               18,276,716             

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,625,080               2,321,813               

ค่าเสื7อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 7,129,504               6,861,589               

กําไรจากการปรับมูลค่าสินค้า (224,347)                 (95,558)                    

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี: สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 334,273                   380,706                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี7ยน 64,931                     55,626                     

ส่วนแบ่งกําไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย (3,418,892)              (5,697,479)              

เงินปันผลรับ (46,381)                    (99,595)                    

ดอกเบี: ยรับ (213,250)                 (283,836)                 

ดอกเบี: ยจ่าย 1,646,821               1,690,987               

ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอื7นๆ (923,433)                 375,539                   

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีCยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีGสินดาํเนินงาน 15,363,707             23,786,508             

สนิทรัพย์ดาํเนนิงานลดลง (เพิAมข ึ2น)

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวยีนอื7น (9,233,718)              (13,920,401)           

สินค้าคงเหลือ (376,281)                 (3,115,277)              

สินทรัพยอ์ื7น (303,153)                 (636,089)                 

สินทรัพย์ดาํเนินงานเพิCมข ึGน - สุทธิ (9,913,152)              (17,671,767)           



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

9

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พนับาท)

หน ี2สนิดาํเนนิงานเพิAมข ึ2น (ลดลง)

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:หมุนเวยีนอื7น 3,457,210               6,429,316               

ประมาณการหนี: สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (122,220)                 (249,316)                 

หนี: สินอื7น 110,857                   (52,012)                    

หนีGสินดาํเนินงานเพิCมข ึGน - สุทธิ 3,445,847               6,127,988               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 8,896,402               12,242,729             

จ่ายภาษีเงินได้ (999,058)                 (907,116)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,897,344               11,335,613             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื7อซื:อบริษัทยอ่ยสุทธิจากเงินสดที7ได้มา -                            (2,681,754)              

เงินสดจ่ายเพื7อซื:อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (585,890)                 (69,418)                    

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี:ของกิจการอื7น 14,847,854             21,943,275             

เงินสดจ่ายเพื7อซื:อตราสารทุนและตราสารหนี:ของกิจการอื7น (5,253,631)              (37,434,435)           

เงินสดรับจากการขายที7ดิน อาคารและอุปกรณ์ 87,785                     56,072                     

เงินสดจ่ายเพื7อซื:อที7ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (10,433,119)           (14,653,154)           

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก ู้ยมื 19,779                     1,500                        

รับเงินปันผล 2,338,826               139,948                   

รับดอกเบี: ย 197,841                   213,705                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,219,445               (32,484,261)           



 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

10

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีC 31 มนีาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พนับาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเปลี7ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย

ที7ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม 5,000                        814,777                   

เงินสดจ่ายจากการเปลี7ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย

ที7ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม (22,715)                    -                            

เงนิสดรับจาก (จ่ายเพืAอชําระ) เงนิกู้ยืม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก ู้ยมืระยะสั: นเพิ7มขึ:น 17,344,720             4,330,624               

เงินสดรับจากเงินก ู้ยมืระยะยาว 1,526,097               7,706,075               

เงินสดจ่ายเพื7อชําระเงินก ู้ยมืระยะยาว (1,859,671)              (646,097)                 

เงินสดจ่ายเพื7อชําระหนี: สินตามสัญญาเช่า (758,622)                 (858,105)                 

เงินสดรับจากการถือหุ้นก ู้โดยบริษัทยอ่ย 19,000                     17,656                     

เงินกู้ยืมเพิCมข ึGน - สุทธิ 16,271,524             10,550,153             

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที7ไม่มีอํานาจควบคุม (74,667)                    (97,001)                    

จ่ายดอกเบี: ยและต้นทุนทางการเงินอื7น (2,212,290)              (1,952,283)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 13,966,852             9,315,646               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิCมข ึGน (ลดลง) - สุทธิ 23,083,641             (11,833,002)           

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี7ยนที7มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (8,312)                      631,510                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 35,992,841             64,399,343             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิGนงวด 59,068,170             53,197,851             

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิAมเตมิ

รายการทีCไม่ใช่เงินสด ณ วนัสิGนงวด

เงินปันผลค้างจ่าย 13,320,588             11,058,762             

เจ้าหนี:จากการซื:อสินทรัพย ์ 9,669,516               22,511,712             

เงินลงทุนค้างจ่าย 3,665,408               2,981,277               
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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 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
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 ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินรวม
ประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการแกไ้ขหรือเตรียมการ
แกไ้ขเง่ือนไขสัญญา เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว รวมถึงในบางสัญญาไดด้ าเนินการแกไ้ข
เง่ือนไขเสร็จแลว้ 
  

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

3 กำรซ้ือธุรกิจ 
 

Deltalab, S.L. และบริษัทย่อย ประเทศสเปน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงได้เขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 
(“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยค์ุณภาพสูง 
(Medical Supplies and Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 86.4 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
หามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่า
ยติุธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการ
บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
กลุ่มบริษทับนัทึกปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 1,770 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มขึ้น 2,105 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบั
การซ้ือธุรกิจ 

 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีได้รับเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้าและบริษัทร่วม    
ซ้ือ 5,616  4,373 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 214  247 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 15,791  10,965 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 655  481 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 514  495 
รายไดเ้งินปันผล 1,250  211 
    
บริษัทอ่ืน    
ซ้ือ 793  723 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 136  104 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,081  515 
รายไดค้่าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 37  27 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 138  96 
รายไดเ้งินปันผล 44  100 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 

 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 7,417  5,600 
บริษทัอ่ืน 896  739 
รวม 8,313  6,339 

 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 970  2,703 
บริษทัอ่ืน 120  26 

รวม 1,090  2,729 
    

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัร่วม 176  197 
    

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน  
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 104  104 
บริษทัอ่ืน 2  4 
รวม 106  108 
 

เจ้าหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,812  2,290 
บริษทัอ่ืน 226  217 
รวม 3,038  2,507 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 135  171 
บริษทัอ่ืน 654  27 
รวม 789  198 

 

 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 120  112 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10  7 
รวม 130  119 

    

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 80  80 
บริษทัอ่ืน 253  244 
รวม 333  324 

    
เงินกู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัอ่ืน 23  15 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัร่วม 179  184 
บริษทัอ่ืน 1,580  1,629 
รวม 1,759  1,813 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8,313  6,339 
กิจการอ่ืน  63,291  56,835 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

 (1,730)  (1,723) 
สุทธ ิ  61,561  55,112 

     รวม  69,874  61,451 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 8,161  6,243 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 94  49 
1 - 3 เดือน 52  28 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 6  19 

    รวม 8,313  6,339 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 54,285  48,096 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 4,366  4,153 
1 - 3 เดือน 1,774  1,785 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 783  805 
มากกวา่ 12 เดือน 2,083  1,996 
 63,291  56,835 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (1,730)  (1,723) 
สุทธ ิ 61,561  55,112 

    รวม 69,874  61,451 
 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
 

6 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม  
ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 
  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  118,870  97,375 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  3,419  5,697 

ลงทุนเพิ่ม  586  69 

รายไดเ้งินปันผล  (1,250)  (211) 

อ่ืนๆ  (72)  884 

ณ วันที่ 31 มีนำคม  121,553  103,814 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    118,870 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ เงินกูย้ืม หน้ีสินตาม

เงินกูย้ืมระยะสั้น ระยะยาว สญัญาเช่า หุ้นกู้ รวม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 39,586                 80,782       12,687       170,059     303,114     
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
    จากการจดัหาเงิน 17,345                 (333)          (759)          19              16,272       
สญัญาเช่า -                           -                1,349         -                1,349         
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
    ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
    ต่างประเทศ (127)                     (287)          (11)            -                (425)          
การเปล่ียนแปลงของ
    รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                           149            -                6                155            
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 56,804                 80,311       13,266       170,084     320,465     

(ล้านบาท)

 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (“SCGC”) ได้รับอนุมติัวงเงินกู้ระยะสั้ น (Revolving 
short-term loans) จากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งรวม 40,500 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัและไม่มีหลกัประกนั เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 บริษทัดงักล่าวไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืแลว้จ านวน 25,000 ลา้นบาท 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (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 
รวมไปถึงบริการและโซลูชนัท่ีเก่ียวกบับา้นและท่ีอยู่อาศยัผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Active Omni Channel) รวมถึงการให้บริการขนส่ง กระจายสินค้า บริการน าเข้าและ
ส่งออก 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ 
(เอสซีจีซี) 

ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ ไวนิล 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 อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต์ เหล็ก ธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลย ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งธุรกิจบูรณาการระบบอตัโนมติั และการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  

  



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
31 มี.ค. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 889,540     861,101     152,494     122,066     17,622       23,665       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 229,262     224,226     50,890       46,185       5,893         6,579         
ธุรกิจเคมิคอลส์ 383,045     377,174     69,162       51,607       5,902         10,949       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 198,399     206,824     36,634       27,253       4,890         5,273         
ส่วนงานอ่ืน 403,854     392,074     225            37              1,059         959            

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด (2) และค่าตดัจ าหน่าย
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,844         14,914       7,130         6,862         
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 2,308         2,809         2,840         2,903         
ธุรกิจเคมิคอลส์ 3,588         8,829         1,870         1,927         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 1,658         2,135         2,300         1,899         
ส่วนงานอ่ืน 1,784         1,736         179            190            

ก าไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

(2) หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจ 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 75,572      71,128      85,692      83,483      61,409      69,186      
เงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 22,535      21,621      70,725      70,473      878           873           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 101,475    102,079    213,339    210,566    96,467      97,181      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,680      29,398      13,289      12,652      39,645      39,584      
รวมสินทรัพย์ 229,262    224,226    383,045    377,174    198,399    206,824    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 57,957      57,542      80,562      77,108      23,432      32,889      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,595      23,343      46,239      39,838      21,310      19,087      
เงินกูย้ืมระยะยาว 4,845        5,157        64,496      63,547      23,187      23,882      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,187        8,097        5,446        5,599        9,264        8,666        
รวมหน้ีสิน 97,584      94,139      196,743    186,092    77,193      84,524      
ส่วนของผูถื้อหุ้น 131,678    130,087    186,302    191,082    121,206    122,300    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 229,262    224,226    383,045    377,174    198,399    206,824    

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 
 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 143,911    135,456    (112,167)  (126,237)  254,417    233,016    
เงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 27,420      25,913      (5)             (10)           121,553    118,870    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,592        2,598        (1,669)      (1,716)      412,204    410,708    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 229,931    228,107    (211,179)  (211,234)  101,366    98,507      
รวมสินทรัพย์ 403,854    392,074    (325,020)  (339,197)  889,540    861,101    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 41,125      41,212      (99,389)    (122,360)  103,687    86,391      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,789      3,242        (13,655)    (3,514)      96,278      81,996      
เงินกูย้ืมระยะยาว 124,757    124,738    (507)         (601)         216,778    216,723    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,267        4,125        (462)         (504)         26,702      25,983      
รวมหน้ีสิน 185,938    173,317    (114,013)  (126,979)  443,445    411,093    
ส่วนของผูถื้อหุ้น 217,916    218,757    (211,007)  (212,218)  446,095    450,008    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 403,854    392,074    (325,020)  (339,197)  889,540    861,101    

 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก       47,915       43,926       68,835       51,403       35,519       26,700 
   ระหว่างส่วนงาน 2,975       2,259       327          204          1,115       553          
รวมรายไดจ้ากการขาย 50,890     46,185     69,162     51,607     36,634     27,253     
ตน้ทนุขาย (39,364)    (34,437)    (63,000)    (39,078)    (30,346)    (21,204)    
ก าไรขั้นตน้ 11,526     11,748     6,162       12,529     6,288       6,049       
รายไดอ่ื้น 659          660          1,299       204          296          390          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 12,185     12,408     7,461       12,733     6,584       6,439       
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (9,132)      (8,804)      (4,676)      (3,802)      (3,997)      (3,071)      
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 3,053       3,604       2,785       8,931       2,587       3,368       
ตน้ทนุทางการเงิน (484)         (486)         (532)         (385)         (286)         (261)         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,569       3,118       2,253       8,546       2,301       3,107       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (645)         (715)         (556)         (1,016)      (317)         (559)         
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 1,924       2,403       1,697       7,530       1,984       2,548       
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และ
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 476          448          1,557       3,587       8              23            
ก าไรส าหรับงวด 2,400       2,851       3,254       11,117     1,992       2,571       

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
  ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,308       2,809       3,588       8,829       1,658       2,135       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 92            42            (334)         2,288       334          436          

2,400       2,851       3,254       11,117     1,992       2,571       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก            225              37                 -                 -     152,494     122,066 
   ระหว่างส่วนงาน -               -               (4,417)      (3,016)      -               -               
รวมรายไดจ้ากการขาย 225          37            (4,417)      (3,016)      152,494   122,066   
ตน้ทนุขาย (132)         (24)           4,446       3,051       (128,396)  (91,692)    
ก าไรขั้นตน้ 93            13            29            35            24,098     30,374     
รายไดอ่ื้น 2,334       2,175       (1,902)      (1,867)      2,686       1,562       
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 2,427       2,188       (1,873)      (1,832)      26,784     31,936     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,547)      (1,461)      1,810       1,794       (17,542)    (15,344)    
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 880          727          (63)           (38)           9,242       16,592     
ตน้ทนุทางการเงิน (365)         (590)         20            31            (1,647)      (1,691)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 515          137          (43)           (7)             7,595       14,901     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (114)         (38)           7              6              (1,625)      (2,322)      
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 401          99            (36)           (1)             5,970       12,579     
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และ
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,374       1,637       4              3              3,419       5,698       
ก าไรส าหรับงวด 1,775       1,736       (32)           2              9,389       18,277     

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
  ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,784       1,736       (494)         (595)         8,844       14,914     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9)             -               462          597          545          3,363       

1,775       1,736       (32)           2              9,389       18,277     
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 30 มีนาคม 2565 26 เมษายน 2565 10.00  12,000 
รวม   10.00  12,000 
      

2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 8.50  10,199 
รวม   17.00  20,398 

 
10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทุน

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      -                           59,068           59,068           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           17,165           17,165           
   - กองทุน 16                   4,276                  -                      4,292             -             4,292       -             4,292      
ลูกหน้ีการคา้ -                      -                           69,874           69,874           
เงินใหกู้ย้ืม -                      -                           283                283                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,302             447                     -                      1,749             -             1,749       -             1,749      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           240                240                -             239          -             239         
   - กองทุน -                      913                     -                      913                -             913          -             913         
   - หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 114                -                           61                   175                -             60             114        174         
เงินลงทุนในตราสารทุน -                      19,183                -                      19,183           1,093    -                18,090  19,183   
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,432             24,819                146,691        172,942        

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชี
   และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                      -                           56,804           56,804           
เจา้หน้ีการคา้ -                      -                           46,535           46,535           
เงินปันผลคา้งจ่าย -                      -                           13,321           13,321           
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,972             -                           -                      2,972             -             -                2,972    2,972      
เงินกูย้ืมระยะยาว -                      -                           80,311           80,311           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      -                           13,266           13,266           
หุน้กู้ -                      -                           170,084        170,084        -             175,964  -             175,964 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 252                -                           -                      252                -             252          -             252         
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 3,224             -                           380,321        383,545        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)

 

 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทุน

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      -                           35,993           35,993           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           18,272           18,272           
   - กองทุน 12,113           1,232                  -                      13,345           -             13,345     -             13,345   
ลูกหน้ีการคา้ -                      -                           61,451           61,451           
เงินใหกู้ย้ืม -                      -                           305                305                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 345                -                           -                      345                -             345          -             345         
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           439                439                -             439          -             439         
   - กองทุน -                      273                     -                      273                -             273          -             273         
   - หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 306                -                           62                   368                -             61             306        367         
เงินลงทุนในตราสารทุน -                      17,628                -                      17,628           919        -                16,709  17,628   
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,764           19,133                116,522        148,419        

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชี
   และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                      -                           39,586           39,586           
เจา้หน้ีการคา้ -                      -                           43,670           43,670           
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,989             -                           -                      2,989             -             -                2,989    2,989      
เงินกูย้ืมระยะยาว -                      -                           80,782           80,782           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      -                           12,687           12,687           
หุน้กู้ -                      -                           170,059        170,059        -             175,880  -             175,880 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 270                131                     -                      401                -             401          -             401         
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 3,259             131                     346,784        350,174        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 
 
ในไตรมาส 1 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินจากการขายคืนเงินลงทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 12,122 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษัทบริหาร
สินทรัพย์อิสระ 2 ราย ได้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่าเช่ือถือท่ี
สามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.42 ถึง 2.86 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี)  
 
 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้
การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมือนกนั ณ วนัที่วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิต
ของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นราคา อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้นและสัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียค านวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจาก
เส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา และอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีสังเกตได้
จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความต้องการของตลาดใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงด้วยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยค านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
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11 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระ    

เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 99  132 
(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 2,798  2,340 
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 1,301  2,123 
(ง) ภาระผกูพนั    

- ตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 47,181  53,870 
- ตามสัญญาเช่าและบริการ 2,650  1,801 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 16,324  16,730 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม มูลค่าประมาณ 119 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ และ 2,688 พนัลา้นดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 7,868 ลา้นบาท 
 

(จ) บริษทัได้ท าสัญญากบัผู ้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 
มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 
 

(ฉ) ในปี 2561 และ 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภคกบั
บริษทัทั้งในและต่างประเทศ อายสุัญญาแต่ละฉบบัอยู่ระหวา่ง 10 - 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา 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 และบุคคลที่เ กี่ยวข้องร่วมรับผิด 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 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ 
ยืน่ขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยื่นคดัคา้นการขออนุญาตฎีกาของบริษทัศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ วันท่ี 19 เมษายน 2565 ศาลฎีกามีค าสั่งอนุญาตและรับฎีกาของบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยฯ์ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการแกฎี้กาของบริษทั 
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12 เร่ืองอ่ืนๆ 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) ของบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (“SCGC”) อนุมติั
การน าหุ้นสามญัของ SCGC เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอนุมตัิการ
แปรสภาพ SCGC เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 SCGC ได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และไดเ้ปลี่ยนชื่อบริษทัเป็น
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 SCGC ไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย SCGC คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
3,854,685,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทั้งน้ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.2 
ของทุนช าระแลว้ของ SCGC และภายหลงัการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มบริษทัจะยงัคงเป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั
เช่นเดิม 
 

13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2561 จ านวน 30,000 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 

ในขณะเดียวกนั SCGC ไดอ้อกหุ้นกู ้คร้ังที่ 1/2565 จ านวน 30,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 
2.75 ต่อปี อาย ุ4 ปี  
 

(ข) เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2565 บริษทัย่อยภายใต้ธุรกิจเคมิคอลส์ได ้เขา้ ซ้ือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน 
Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (“Sirplaste”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
ดา้นพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศโปรตุเกส โดยไดช้ าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวนรวม 23.7 ลา้นยูโร 
หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 900 ลา้นบาท ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา 
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