
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

 

1
ก่อน



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ 2565 2564

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,529,745          35,992,841          

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสนั 32,329,136          31,617,339          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 74,458,988          78,951,351          

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 161,139               200,011               

สินคา้คงเหลือ 83,162,051          83,120,814          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,373,260            1,759,437            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 35,177                 1,374,158            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 250,049,496        233,015,951        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี 6,371,541            1,080,292            

เงินลงทุนในตราสารทุน 16,569,218          17,627,913          

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 118,974,491        118,870,585        

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 2,216,685            2,196,175            

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 141,633               105,107               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,294,637            2,124,236            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 425,051,529        410,707,624        

ค่าความนิยม 47,368,134          46,736,462          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 22,692,661          19,651,681          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,205,704            4,525,289            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,554,065            4,459,712            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 656,440,298        628,085,076        

รวมสินทรัพย์ 906,489,794        861,101,027        

2
ก่อนตรวจสอบ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564

(พันบาท)

หนสิีนหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 36,251,866          39,261,911          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 59,783,047          75,025,513          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,508,041            4,618,308            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,342,436            2,254,837            

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24,915,176          39,931,615          

เงินกูย้ืมระยะสนั 383,409               324,264               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,197,132            2,757,761            

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,935,304            4,211,982            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 132,316,411        168,386,191        

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 94,607,266          76,163,631          

หนีสินตามสญัญาเช่า 11,183,975          10,432,170          

หุน้กู ้ 190,053,882        130,127,584        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,764,963            8,326,935            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13,262,248          14,541,393          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,876,612            3,114,776            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 321,748,946        242,706,489        

รวมหนีสิน 454,065,357        411,092,680        
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

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

ส่วนเกินทุนอืน 3,179,178            3,467,105            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทวัไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 352,819,995        348,557,913        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,379,789            1,789,716            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 374,254,962        365,690,734        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 78,169,475          84,317,613          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 452,424,437        450,008,347        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 906,489,794        861,101,027        

4
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 569,608,696        530,111,632        

ตน้ทุนขาย (491,339,272)      (421,000,123)      

กาํไรขันต้น 78,269,424          109,111,509        

รายไดอื้น 12,683,515          10,594,323          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 90,952,939          119,705,832        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (36,212,914)        (32,312,537)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (33,560,001)        (30,484,220)        

ค่าใชจ่้ายอืน (1,985,157)          (4,058,439)          

รวมค่าใช้จ่าย (71,758,072)        (66,855,196)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 19,194,867          52,850,636          

ตน้ทุนทางการเงิน (7,523,074)          (6,757,347)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 10,703,091          17,542,655          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 22,374,884          63,635,944          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,650,349)          (8,900,024)          

กาํไรสําหรับปี 17,724,535          54,735,920          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 21,382,351          47,173,987          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,657,816)          7,561,933            

17,724,535          54,735,920          

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 17.82                  39.31                  

(พันบาท)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

กาํไรสําหรับปี 17,724,535          54,735,920          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,006,753)          17,272,085          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 4,248,006            (131,172)             

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (3,528)                 (63,926)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,495,694            2,370,138            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,613                  9,877                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,737,032            19,457,002          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน (388,863)             1,644,604            

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 1,458,570            880,434               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (204,484)             147,124               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (212,762)             (495,483)             

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 652,461               2,176,679            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,389,493            21,633,681          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 23,114,028          76,369,601          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 28,051,404          65,901,511          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,937,376)          10,468,090          

23,114,028          76,369,601          

(พันบาท)

6
ก่อนตรวจสอบ



บริษทัปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลกาํไร ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลขาดทุน (ขาดทุน) ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม

แลกเปลียน จากการ จากการ จากการ เบด็เสร็จอืนของ องคป์ระกอบ

ส่วนเกิน จากการ ป้องกนั วดัมูลค่า วดัมูลค่ายติุธรรม การร่วมคา้และ อนื รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก (ตาํกวา่) ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง แปลงค่า ความเสียง สินทรัพย์ เงินลงทุน บริษทัร่วมตาม ของส่วน ของผูถื้อหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

และชาํระแลว้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน กระแสเงินสด ทางการเงิน ในตราสารทุน วธีิส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล -              -                -              -              (20,398,041)     -                -              -              -                    -              -                (20,398,041)  (3,718,843)    (24,116,884)  

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -                -              -              (20,398,041)     -                -              -              -                    -              -                (20,398,041)  (3,718,843)    (24,116,884)  

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -              (784,915)       -              -              -                   -                -              -              -                    -              -                (784,915)       (431,742)       (1,216,657)    

การเปลียนแปลงทีทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -              -                -              -              -                   -                -              -              -                    -              -                -                2,846,245      2,846,245     

รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              (784,915)       -              -              -                   -                -              -              -                    -              -                (784,915)       2,414,503      1,629,588     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              (784,915)       -              -              (20,398,041)     -                -              -              -                    -              -                (21,182,956)  (1,304,340)    (22,487,296)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -              -                -              -              47,173,987       -                -              -              -                    -              -                47,173,987   7,561,933      54,735,920   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -              -                -              -              684,785            14,445,658   (131,172)     (72,315)       1,344,919         2,455,649    18,042,739    18,727,524   2,906,157      21,633,681   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                -              -              47,858,772       14,445,658   (131,172)     (72,315)       1,344,919         2,455,649    18,042,739    65,901,511   10,468,090    76,369,601   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 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 

7
ก่อนตรวจสอบ



บริษทัปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลกาํไร ผลกาํไร ผลกาํไร ส่วนแบ่ง

ของอตัรา (ขาดทุน) (ขาดทุน) (ขาดทุน) กาํไรขาดทุน รวม

แลกเปลียน จากการ จากการ จากการ เบด็เสร็จอืนของ องคป์ระกอบ

ส่วนเกิน จากการ ป้องกนั วดัมูลค่า วดัมูลค่ายติุธรรม การร่วมคา้และ อนื รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก (ตาํกวา่) ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง แปลงค่า ความเสียง สินทรัพย์ เงินลงทุน บริษทัร่วมตาม ของส่วน ของผูถื้อหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

และชาํระแลว้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน กระแสเงินสด ทางการเงิน ในตราสารทุน วธีิส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล -              -                -            -              (19,199,249)     -                -              -              -                    -              -                (19,199,249)  (2,720,546)    (21,919,795)  

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -                -            -              (19,199,249)     -                -              -              -                    -              -                (19,199,249)  (2,720,546)    (21,919,795)  

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -              (287,927)       -            -              -                   -                -              -              -                    -              -                (287,927)       815,318         527,391        

การเปลียนแปลงทีทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -              -                -            -              -                   -                -              -              -                    -              -                -                694,466         694,466        

รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              (287,927)       -            -              -                   -                -              -              -                    -              -                (287,927)       1,509,784      1,221,857     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              (287,927)       -            -              (19,199,249)     -                -              -              -                    -              -                (19,487,176)  (1,210,762)    (20,697,938)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -              -                -            -              21,382,351       -                -              -              -                    -              -                21,382,351   (3,657,816)    17,724,535   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -              -                -            -              2,078,980         433,565        4,248,006    86                (1,296,339)        1,204,755    4,590,073      6,669,053     (1,279,560)    5,389,493     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                -            -              23,461,331       433,565        4,248,006    86                (1,296,339)        1,204,755    4,590,073      28,051,404   (4,937,376)    23,114,028   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 1,200,000    3,179,178     160,000     10,516,000 352,819,995     (6,134,409)    4,116,834    (1,397)         6,529,640         1,869,121    6,379,789      374,254,962 78,169,475    452,424,437 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 17,724,535          54,735,920          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,650,349            8,900,024            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,461,123          28,834,768          

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,012,941            759,073               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,076,800            1,259,712            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 377,547               (117,179)             

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (10,703,091)        (17,542,655)        

เงินปันผลรับ (4,563,475)          (1,697,278)          

ดอกเบียรับ (1,223,693)          (1,047,284)          

ตน้ทุนทางการเงิน 7,523,074            6,757,347            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 654,259               3,933,338            

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอืนๆ (286,747)             (3,239,404)          

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 45,703,622          81,536,382          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5,778,038            (21,110,731)        

สินคา้คงเหลือ (1,389,147)          (24,792,741)        

สินทรัพยอื์น (62,274)               (1,207,005)          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ 4,326,617            (47,110,477)        

 9
ก่อนตรวจสอบ

10



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(พันบาท)

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (12,433,524)        14,814,969          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (918,273)             (888,335)             

หนีสินอืน 1,143,086            281,944               

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (12,208,711)        14,208,578          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 37,821,528          48,634,483          

จ่ายภาษีเงินได้ (8,102,597)          (9,834,287)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 29,718,931          38,800,196          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (9,569,828)          (14,477,264)        

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,707,228            13,480                 

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,680,768)          (13,185,687)        

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน 29,362,211          79,234,556          

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน (33,528,751)        (68,504,427)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 764,819               285,711               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,065,147)        (58,007,441)        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,865,869)          (2,470,838)          

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ยื้ม (1,096)                 (132,000)             

รับเงินปันผล 18,836,464          10,796,037          

รับดอกเบีย 1,093,809            1,049,015            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (32,946,928)        (65,398,858)        

10
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 849,505               1,152,611            

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (36,715)               (2,370,798)          

เงนิสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงนิกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัเพิมขึน (ลดลง) (2,467,118)          14,275,956          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 21,419,431          40,822,850          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (5,851,695)          (17,804,003)        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,961,319)          (2,984,353)          

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 84,949,167          45,400,625          

เงินสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู ้ (39,987,504)        (49,916,830)        

เงนิกู้ยืมเพมิขึน - สุทธิ 55,100,962          29,794,245          

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (19,199,249)        (20,398,041)        

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,855,465)          (3,514,136)          

รวมจ่ายเงนิปันผล (22,054,714)        (23,912,177)        

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (9,459,583)          (7,902,085)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 24,399,455          (3,238,204)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 21,171,458          (29,836,866)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 365,446               1,430,364            

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 57,529,745          35,992,841          

ข้อมลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการลงทุนทไีม่ใช่เงนิสด ณ วนัสินปี

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 7,575,946            12,991,851          

เงินลงทุนคา้งจ่าย 567,804               3,696,173            
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บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม รายได้จากการขาย  EBITDA (1) กาํไรสําหรับปี (2) ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 906,490        861,101        569,609        530,112        61,912         91,867         21,382         47,174         29,461         28,834         

ส่วนงานธุรกิจ

   ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 228,277        224,226        204,594        182,529        17,540         18,877         3,789           4,262           11,618         11,688         

   ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 387,154        377,174        236,587        238,390        17,745         41,465         5,901           28,931         7,694           8,328           

   ธุรกิจแพคเกจจงิ (SCGP) 197,280        206,824        146,068        124,223        19,413         21,164         5,801           8,294           9,700           8,315           

   ส่วนงานอืน 378,892        392,074        869              219              9,105           10,810         8,796           8,110           678              760              

(1)  หมายถึง กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรของการร่วมค้าและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนได้เสีย ต้นทุนทางการเงิน ภาษเีงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม

(2)  หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั
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ก่อนตรวจสอบ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกจิ

(ล้านบาท)

ธุรกจิซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ธุรกจิเคมิคอลส์ (SCGC) ธุรกจิแพคเกจจงิ (SCGP) ส่วนงานอืน รายการตดับญัชีระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียน 76,048               71,128               71,581               83,483               60,154               69,186               120,588             135,456             (78,321) (126,237) 250,050             233,016             
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 23,626               21,621               65,874               70,473               1,034                 873                    28,459               25,913               (19) (10) 118,974             118,870             
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 98,901               102,079             230,622             210,566             94,585               97,181               2,737                 2,598                 (1,793) (1,716) 425,052             410,708             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 29,702               29,398               19,077               12,652               41,507               39,584               227,108             228,107             (204,980) (211,234) 112,414             98,507               
รวมสินทรัพย์ 228,277             224,226             387,154             377,174             197,280             206,824             378,892             392,074             (285,113) (339,197) 906,490             861,101             

เงินกูย้มืระยะสนั 76,887               57,542               21,272               77,108               18,313               32,889               26,303               41,212               (74,374) (122,360) 68,401               86,391               
หนีสินหมุนเวียนอืน 24,363               23,343               25,164               39,838               15,166               19,087               2,927                 3,242                 (3,704) (3,514) 63,916               81,996               
เงินกูย้มืระยะยาว 4,526                 5,157                 145,287             63,547               31,856               23,882               114,777             124,738             (601) (601) 295,845             216,723             
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 7,502                 8,097                 6,083                 5,599                 8,978                 8,666                 3,657                 4,125                 (316) (504) 25,904               25,983               
รวมหนีสิน 113,278             94,139               197,806             186,092             74,313               84,524               147,664             173,317             (78,995) (126,979) 454,066             411,093             

ส่วนของผูถื้อหุน้ 114,999             130,087             189,348             191,082             122,967             122,300             231,228             218,757             (206,118) (212,218) 452,424             450,008             
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 228,277             224,226             387,154             377,174             197,280             206,824             378,892             392,074             (285,113) (339,197) 906,490             861,101             

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขาย

ลูกคา้ภายนอก 191,613             171,125             235,104             237,315             142,023             121,453             869                    219                    -                     -                     569,609             530,112             
ระหว่างส่วนงาน 12,981               11,404               1,483                 1,075                 4,045                 2,770                 -                     -                     (18,509) (15,249) -                     -                     

รวมรายได้จากการขาย 204,594             182,529             236,587             238,390             146,068             124,223             869                    219                    (18,509) (15,249) 569,609             530,112             
ตน้ทุนขาย (163,280) (139,436) (224,771) (195,657) (121,791) (101,345) (623) (112) 19,126               15,550               (491,339) (421,000)
กําไรขันต้น 41,314               43,093               11,816               42,733               24,277               22,878               246                    107                    617                    301                    78,270               109,112             
รายไดอื้น 2,315                 1,785                 3,975                 790                    1,464                 2,532                 12,773               12,615               (7,844) (7,128) 12,683               10,594               
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 43,629               44,878               15,791               43,523               25,741               25,410               13,019               12,722               (7,227) (6,827) 90,953               119,706             
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (38,251) (38,149) (16,780) (16,747) (16,039) (12,575) (6,253) (6,019) 5,565                 6,635                 (71,758) (66,855)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 5,378                 6,729                 (989) 26,776               9,702                 12,835               6,766                 6,703                 (1,662) (192) 19,195               52,851               
ตน้ทุนทางการเงิน (2,045) (1,876) (2,288) (1,748) (1,468) (1,180) (1,813) (2,035) 91                      81                      (7,523) (6,758)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 3,333                 4,853                 (3,277) 25,028               8,234                 11,655               4,953                 4,668                 (1,571) (111) 11,672               46,093               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,183) (2,082) (1,986) (3,795) (1,550) (2,065) (207) (958) 276                    -                     (4,650) (8,900)
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษเีงินได้ 2,150                 2,771                 (5,263) 21,233               6,684                 9,590                 4,746                 3,710                 (1,295) (111) 7,022                 37,193               
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,682                 1,511                 4,928                 11,577               55                      57                      4,037                 4,398                 1                        -                     10,703               17,543               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 3,832                 4,282                 (335) 32,810               6,739                 9,647                 8,783                 8,108                 (1,294) (111) 17,725               54,736               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,789                 4,262                 5,901                 28,931               5,801                 8,294                 8,796                 8,110                 (2,905) (2,423) 21,382               47,174               
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 43                      20                      (6,236) 3,879                 938                    1,353                 (13) (2) 1,611                 2,312                 (3,657) 7,562                 

3,832                 4,282                 (335) 32,810               6,739                 9,647                 8,783                 8,108                 (1,294) (111) 17,725               54,736               

13
ก่อนตรวจสอบ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

งบการเงนิ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

14
ก่อน



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,211,969      5,342,977        

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสนั 19,279,307      1,231,620        

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 1,811,907        3,259,302        

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 72,833,880      119,600,377    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 224                  33,794             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย -                  189,974           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 116,137,287    129,658,044    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในตราสารหนี 5,228,737        273,054           

เงินลงทุนในตราสารทุน 10,347,227      11,912,932      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 206,849,363    211,450,512    

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,875,149        1,901,552        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,224,623        2,312,864        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,302,255        1,596,143        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 751,173           719,436           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 228,578,527    230,166,493    

รวมสินทรัพย์ 344,715,814    359,824,537    

(พนับาท)

15
ก่อนตรวจสอบ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 821,499           807,821           

ดอกเบียคา้งจ่าย 951,179           1,136,192        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 41,126             42,058             

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25,000,000      40,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสนั 6,517,260        6,581,295        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 133,135           -                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 77,683             72,283             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 33,541,882      48,639,649      

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า 37,271             55,317             

หุน้กู ้ 114,937,290    124,931,086    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,229,485        1,482,441        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,158,886        1,155,976        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 663,557           866,257           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 118,026,489    128,491,077    

รวมหนีสิน 151,568,371    177,130,726    

(พนับาท)

16
ก่อนตรวจสอบ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

            (หุน้สามญัจาํนวน 1,600 ลา้นหุน้ มูลค่า 1 บาทตอ่หุน้) 1,600,000        1,600,000        

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

            (หุน้สามญัจาํนวน 1,200 ลา้นหุน้ มูลค่า 1 บาทตอ่หุน้) 1,200,000        1,200,000        

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000           160,000           

       ทุนสาํรองทวัไป 10,516,000      10,516,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 175,466,946    163,635,012    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,804,497        7,182,799        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 193,147,443    182,693,811    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 344,715,814    359,824,537    

(พนับาท)

17
ก่อนตรวจสอบ



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 29,070,048      94,821,781      

รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่าธรรมเนียม

การจดัการบริหาร และรายไดค่้าบริการ 7,265,569        8,891,614        

รายไดด้อกเบีย 2,534,718        3,102,988        

รายไดอื้น 1,768,869        197,935           

รวมรายได้ 40,639,204      107,014,318    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (5,871,357)       (5,852,526)       

ตน้ทุนทางการเงิน (4,158,589)       (4,971,803)       

รวมค่าใช้จ่าย (10,029,946)     (10,824,329)     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 30,609,258      96,189,989      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (354,507)          (302,908)          

กาํไรสําหรับปี 30,254,751      95,887,081      

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 25.21               79.91               

(พนับาท)

18
ก่อนตรวจสอบ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

กาํไรสําหรับปี 30,254,751      95,887,081      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (3,528)              (63,926)            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 706                  12,785             

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,822)              (51,141)            

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (788,544)          1,178,227        

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 39,734             48,670             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 149,762           (248,511)          

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (599,048)          978,386           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (601,870)          927,245           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,652,881      96,814,326      

(พนับาท)

19
ก่อนตรวจสอบ



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ

ผลกาํไร (ขาดทุน) วดัมูลค่ายติุธรรม

ทุนทีออก ทุนสาํรอง จากการวดัมูลค่า ของเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนสาํรองทวัไป สินทรัพยท์างการเงิน ในตราสารทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 1,200,000              160,000                 10,516,000            88,107,036            52,566                     6,241,924                6,294,490                106,277,526          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผล -                         -                         -                         (20,398,041)           -                          -                          -                          (20,398,041)           

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (20,398,041)           -                          -                          -                          (20,398,041)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -                         -                         -                         95,887,081            -                          -                          -                          95,887,081            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                         38,936                   (51,141)                   939,450                   888,309                   927,245                 

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         95,926,017            (51,141)                   939,450                   888,309                   96,814,326            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,200,000              160,000                 10,516,000            163,635,012          1,425                       7,181,374                7,182,799                182,693,811          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 1,200,000              160,000                 10,516,000            163,635,012          1,425                       7,181,374                7,182,799                182,693,811          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผล -                         -                         -                         (19,199,249)           -                          -                          -                          (19,199,249)           

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (19,199,249)           -                          -                          -                          (19,199,249)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -                         -                         -                         30,254,751            -                          -                          -                          30,254,751            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                         776,432                 (2,822)                     (1,375,480)              (1,378,302)              (601,870)                

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         31,031,183            (2,822)                     (1,375,480)              (1,378,302)              29,652,881            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 1,200,000              160,000                 10,516,000            175,466,946          (1,397)                     5,805,894                5,804,497                193,147,443          

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

ก่อนตรวจสอบ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 30,254,751      95,887,081      

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 354,507           302,908           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 609,400           722,688           

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 102,743           78,794             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 364                  1,021               

เงินปันผลรับ (29,070,048)     (94,821,781)     

ดอกเบียรับ (2,534,718)       (3,102,988)       

ตน้ทุนทางการเงิน 4,158,589        4,971,803        

กาํไรจากการขายเงินลงทุน ปรับมูลค่ายติุธรรม และอืนๆ (1,527,812)       (26,264)            

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

      ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 2,347,776        4,013,262        

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขนึ)

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 980,998           (1,007,340)       

สินทรัพยอื์น 740                  4,803               

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขนึ) - สุทธิ 981,738           (1,002,537)       

หนีสินดําเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีหมุนเวียนอืน (79,337)            171,180           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (60,100)            (107,727)          

หนีสินอืน (185,656)          (174,949)          

หนีสินดําเนินงานลดลง - สุทธิ (325,093)          (111,496)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 3,004,421        2,899,229        

จ่ายภาษีเงินได้ (323,932)          (315,654)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,680,489        2,583,575        

(พนับาท)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 1,270,793        5,244,739        

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 9,367,867        -                   

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,813,838)       (22,402,787)     

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนีของกิจการอืน 16,418,810      78,953,685      

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารหนีของกิจการอืน (38,274,145)     (49,774,559)     

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (130,776)          (238,692)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มื (เงินใหกู้ย้มื) แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 46,766,497      (22,836,272)     

รับเงินปันผล 29,740,616      34,091,029      

รับดอกเบีย 2,511,896        3,141,502        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 62,857,720      26,178,645      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจาก (จ่ายเพือชําระ) เงินกู้ยืม

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระ) เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (64,035)            1,282,187        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (67,346)            (92,880)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 15,000,000      40,000,000      

เงินสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ (40,000,000)     (50,000,000)     

เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ (25,131,381)     (8,810,693)       

จ่ายเงินปันผล (19,199,249)     (20,398,041)     

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (4,338,587)       (5,126,533)       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (48,669,217)     (34,335,267)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ 16,868,992      (5,573,047)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,342,977        10,916,024      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 22,211,969      5,342,977        

(พนับาท)
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