
 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่ง
กำลแบบยอ่ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงิน         
ระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
เหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ         
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 27 กรกฎำคม 2563 



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 4 8,768,388             4,820,998             4,724,388             1,449,904             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 4,914,584             5,455,711             2,649,108             3,185,245             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           3,241,000             3,225,000             
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,161                   895                      -                           471                      

สินคา้คงเหลือ 6 3,402,858             4,608,213             1,465,932             2,358,221             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 96,405                 79,528                 6,229                   17,731                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 62,115                 65,075                 -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 283,588                393,958                94,047                 149,415                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,530,099           15,424,378           12,180,704           10,385,987           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4 17,251                 17,116                 -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           39,900,676           39,900,676           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 2,128,047             1,973,369             2,145,611             2,145,611             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,140,453             2,068,913             577,896                577,896                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 315,441                315,441                641,950                647,277                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 31,416,324           32,522,668           12,585,155           13,156,907           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 2,048,786             -                           318,108                -                           

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 12 63,501                 64,705                 36,609                 37,813                 
ค่าความนิยม 13 13,842,740           13,593,960           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,607,278           10,844,036           3,354,348             3,413,302             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,040,690             1,064,125             582,774                610,954                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 339,935                317,402                147,351                151,635                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 63,960,446           62,781,735           60,290,478           60,642,071           
รวมสินทรัพย์ 81,490,545           78,206,113           72,471,182           71,028,058           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,235,000             100,000                1,100,000             -                           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอ่ืน 15 4,161,762             2,587,516             1,600,000             -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 16 3,637,308             5,683,983             1,782,833             3,143,820             
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 531,787                538,960                -                           -                           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 18 451,559                -                           123,500                -                           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           12,219                 -                           -                           

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 -                           2,999,418             -                           2,999,418             
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 103,785                27,769                 103,785                27,769                 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,454                   -                           90                        -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 815,998                770,049                102,858                208,255                

รายไดร้อการตดับญัชี 861,849                901,399                531,292                504,270                
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 211,686                243,203                203,011                231,555                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 1,291,254             1,330,217             603,636                653,166                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 189,120                218,917                30,306                 57,102                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 13,492,562           15,413,650           6,181,311             7,825,355             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 10,331,055           7,437,370             9,984,250             6,979,000             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
    ช าระภายในหน่ึงปี 3, 18 1,434,513             -                           212,722                -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

    ช าระภายในหน่ึงปี -                           36,903                 -                           -                           
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 15,973,289           15,971,479           15,973,289           15,971,479           
หน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

    - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,007,863             1,072,110             997,350                1,061,812             
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 246,937                -                           246,937                -                           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 2,425,008             2,809,783             1,610,856             1,967,123             
ส ารองค่าฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและตน้ทุนในการร้ือถอน 294,167                160,416                81,724                 54,319                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,467,392             2,506,781             -                           -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 116,586                126,625                -                           -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 34,296,810           30,121,467           29,107,128           26,033,733           

รวมหนีสิ้น 47,789,372           45,535,117           35,288,439           33,859,088           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 2,980,000             2,980,000             2,980,000             2,980,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 2,980,000             2,980,000             2,980,000             2,980,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,412,551           26,412,551           26,412,551           26,412,551           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 300,000                300,000                300,000                300,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,627,608             8,973,491             7,654,146             7,476,419             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,994,777)           (7,272,134)           (163,954)              -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 32,325,382           31,393,908           37,182,743           37,168,970           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,375,791             1,277,088             -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,701,173           32,670,996           37,182,743           37,168,970           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 81,490,545           78,206,113           72,471,182           71,028,058           

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน  

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาที'ทาํกบัลูกคา้ 21 10,165,270         11,901,368         5,031,737           5,422,925           

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          315,039              308,646              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 22,419                46,904                1,816                  1,090                  

รายไดอื้'น 55,899                32,301                17,731                7,097                  

รวมรายได้ 10,243,588         11,980,573         5,366,323           5,739,758           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 6,696,178           8,325,973           3,188,776           3,641,673           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 167,436              188,421              50,056                35,611                

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,459,994           1,999,096           714,894              938,306              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 413,641              559,984              342,741              421,706              

ค่าใชจ่้ายอื'น 31,494                6,183                  2,694                  18                       

รวมค่าใช้จ่าย 8,768,743           11,079,657         4,299,161           5,037,314           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,474,845           900,916              1,067,162           702,444              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 111,470              102,272              -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 50,241                66,195                -                          -                          

รายไดท้างการเงิน 19,772                11,912                23,226                22,709                

ตน้ทุนทางการเงิน (353,765)             (359,523)             (264,851)             (252,021)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,302,563           721,772              825,537              473,132              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (174,778)             (68,968)               (98,246)               (30,994)               

กําไรสําหรับงวด 1,127,785           652,804              727,291              442,138              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,024,182           637,318              727,291              442,138              

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 103,603              15,486                

1,127,785           652,804              

กําไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน 23

กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 3.44                    2.14                    2.44                    1.48                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ?าหนกั (พนัหุน้) 298,000              298,000              298,000 298,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี?

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 1,127,785           652,804              727,291              442,138              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที'เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,127,717)          (1,113,265)          -                          -                          

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,643)                 -                          (1,643)                 -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ

   อตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงินที'เป็นเงินตราต่างประเทศ (74,090)               (11,503)               -                          -                          

รายการที'จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,203,450)          (1,124,768)          (1,643)                 -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นสําหรับงวด (1,203,450)          (1,124,768)          (1,643)                 -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (75,665)               (471,964)             725,648              442,138              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (84,877)               (376,841)             725,648              442,138              

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,212                  (95,123)               

(75,665)               (471,964)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี?

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน  

สําหรับงวดหกเดือนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาที'ทาํกบัลูกคา้ 21 21,180,788         23,780,235         10,568,500         11,310,156         

รายไดเ้งินปันผล 6, 7, 8 -                          -                          598,688              700,003              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน 18,608                109,994              -                          12,687                

รายไดอื้'น 130,739              153,821              38,961                29,542                

รวมรายได้ 21,330,135         24,044,050         11,206,149         12,052,388         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 13,931,120         16,151,986         6,795,007           7,234,752           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 362,712              355,224              87,521                70,266                

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 3,456,621           4,061,512           1,566,530           1,861,597           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 881,079              1,088,878           707,573              843,614              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี'ยน -                          -                          4,181                  -                          

ค่าใชจ่้ายอื'น 47,641                12,629                7,873                  8,005                  

รวมค่าใช้จ่าย 18,679,173         21,670,229         9,168,685           10,018,234         

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,650,962           2,373,821           2,037,464           2,034,154           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 247,333              220,081              -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 112,969              145,777              -                          -                          

รายไดท้างการเงิน 37,867                21,608                47,175                43,532                

ตน้ทุนทางการเงิน (711,818)             (712,725)             (526,549)             (505,229)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,337,313           2,048,562           1,558,090           1,572,457           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (338,737)             (284,291)             (188,365)             (172,152)             

กําไรสําหรับงวด 1,998,576           1,764,271           1,369,725           1,400,305           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,849,892           1,742,089           1,369,725           1,400,305           

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 148,684              22,182                

1,998,576           1,764,271           

กําไรต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน 23

กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 6.21                    5.85                    4.60                    4.70                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ?าหนกั (พนัหุน้) 298,000              298,000              298,000 298,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี?

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 1,998,576           1,764,271           1,369,725           1,400,305           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที'เป็นเงินตราต่างประเทศ 402,024              (1,354,735)          -                          -                          

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (22,238)               -                          (22,238)               -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ

   อตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงินที'เป็นเงินตราต่างประเทศ 88,732                (10,062)               -                          -                          

รายการที'จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 468,518              (1,364,797)          (22,238)               -                          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นของบริษทัร่วม - ผลกาํไร(ขาดทุน)

   จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,777)                 1,057                  -                          -                          

รายการที'จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,777)                 1,057                  -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นสําหรับงวด 464,741              (1,363,740)          (22,238)               -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,463,317           400,531              1,347,487           1,400,305           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,265,188           536,203              1,347,487           1,400,305           

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 198,129              (135,672)             

2,463,317           400,531              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี?

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียท่ี

แปลงคา่งบการเงิน ส ารองรายการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ไม่มีอ  านาจ

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -  ท่ีเป็นเงินตรา ป้องกนัความเส่ียง ของส่วน รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในกระแสเงินสด ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,980,000           26,412,551         300,000                8,973,491           (7,272,134)            -                            (7,272,134)            31,393,908           1,277,088           32,670,996         

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก

   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั

   (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                            -                          -                            (141,716)               (141,716)               (141,716)               -                          (141,716)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,980,000           26,412,551         300,000                8,973,491           (7,272,134)            (141,716)               (7,413,850)            31,252,192           1,277,088           32,529,280         

ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                            1,849,892           -                            -                            -                            1,849,892             148,684              1,998,576           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                            (3,777)                 441,311                (22,238)                 419,073                415,296                49,445                464,741              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                            1,846,115           441,311                (22,238)                 419,073                2,265,188             198,129              2,463,317           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                          -                          -                            (1,191,998)          -                            -                            -                            (1,191,998)            -                          (1,191,998)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง

   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                            -                          -                            -                            -                            -                            (99,426)               (99,426)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 2,980,000           26,412,551         300,000                9,627,608           (6,830,823)            (163,954)               (6,994,777)            32,325,382           1,375,791           33,701,173         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 2,980,000           26,412,551         300,000                8,425,611           (5,087,690)            -                            (5,087,690)            33,030,472           1,510,560           34,541,032         
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                            1,742,089           -                            -                            -                            1,742,089             22,182                1,764,271           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                            1,057                  (1,206,943)            -                            (1,206,943)            (1,205,886)            (157,854)             (1,363,740)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                            1,743,146           (1,206,943)            -                            (1,206,943)            536,203                (135,672)             400,531              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                          -                          -                            (1,191,995)          -                            -                            -                            (1,191,995)            -                          (1,191,995)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง

   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                            -                          -                            -                            -                            -                            (211,651)             (211,651)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 2,980,000           26,412,551         300,000                8,976,762           (6,294,633)            -                            (6,294,633)            32,374,680           1,163,237           33,537,917         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส ารองรายการ

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -  ป้องกนัความเส่ียง รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,980,000              26,412,551            300,000                 7,476,419              -                                         37,168,970            

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก

   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             -                             (141,716)                           (141,716)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,980,000              26,412,551            300,000                 7,476,419              (141,716)                           37,027,254            

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             1,369,725              -                                         1,369,725              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (22,238)                             (22,238)                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             1,369,725              (22,238)                             1,347,487              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             (1,191,998)             -                                         (1,191,998)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 2,980,000              26,412,551            300,000                 7,654,146              (163,954)                           37,182,743            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,980,000              26,412,551            300,000                 6,918,721              -                                         36,611,272            

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             1,400,305              -                                         1,400,305              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                                         -                             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             1,400,305              -                                         1,400,305              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             (1,191,995)             -                                         (1,191,995)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 2,980,000              26,412,551            300,000                 7,127,031              -                                         36,819,582            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 2,337,313           2,048,562           1,558,090           1,572,457           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (360,302)             (365,858)             -                          -                          

   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (598,688)             (700,003)             

   ค่าเสื6อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,952,941           1,596,590           765,722              662,608              

   ค่าเผื6อผลขาดทุนที6คาดวา่จะเกิดขึ9นและการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิที6จะไดรั้บเพิ6มขึ9น 70,052                45,899                12,412                6,872                  

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยที์6ถือไวเ้พื6อขาย 384                     (87,156)               -                          -                          

   ค่าเผื6อการดอ้ยค่าของที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      สินทรัพยที์6ไม่ใดใ้ชใ้นการดาํเนินงานและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (42,610)               (1,872)                 (13,313)               -                          

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      สินทรัพยที์6ไม่ใดใ้ชใ้นการดาํเนินงานและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 49,027                14,454                22,964                7,935                  

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานและสาํรองอื6น 106,153              392,543              68,553                272,975              

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี6ยนที6ยงัไม่เกิดขึ9นจริง (3,551)                 (13,416)               (2,645)                 (1,547)                 

   รายไดด้อกเบี9ย (37,867)               (21,608)               (47,175)               (43,532)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 662,536              699,034              483,639              463,030              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี6ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี9 สินดาํเนินงาน 4,734,076           4,307,172           2,249,559           2,240,795           

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ6มขึ9น)

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื6น 491,863              (481,239)             512,500              (199,477)             

   สินคา้คงเหลือ 1,185,732           127,971              895,935              211,911              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื9อสินคา้ (16,877)               48,044                11,502                22,409                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื6น 63,899                (116,248)             63,454                (13,783)               

หนี9 สินดาํเนินงานเพิ6มขึ9น(ลดลง)

   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื6น (622,016)             (205,796)             (1,333,368)          (282,479)             

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี9 สินหมุนเวียนอื6น (67,211)               94,205                (19,397)               120,765              

   หนี9 สินไม่หมุนเวียนอื6น (7,096)                 2,089                  -                          -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (508,699)             (61,449)               (428,693)             (43,244)               

   สาํรองค่าฟื9 นฟูสภาพเหมือง (758)                    (1,102)                 (755)                    (1,102)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,252,913           3,713,647           1,950,737           2,055,795           

   ดอกเบี9ยรับ 40,462                23,081                55,621                44,471                

   จ่ายดอกเบี9ย (500,922)             (611,462)             (357,488)             (357,214)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (283,165)             (291,912)             (226,361)             (143,466)             

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,509,288           2,833,354           1,422,509           1,599,586           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนัเพิ6มขึ9นสุทธิ -                          -                          (16,000)               (115,000)             

เงินฝากธนาคารที6มีภาระคํ9าประกนัเพิ6มขึ9น(ลดลง) 279                     (5,933)                 -                          -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์6ถือไวเ้พื6อขาย 23,154                99,179                -                          -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 391                     993                     -                          -                          

ซื9อที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (438,312)             (840,088)             (79,928)               (281,767)             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ6มขึ9น (15,439)               (88,719)               (11,008)               (44,418)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื6นเพิ6มขึ9น(ลดลง) 20,375                (25,686)               31,485                (3,465)                 

เงินปันผลรับ 219,039              77,937                598,688              700,003              

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (190,513)             (782,317)             523,237              255,353              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั9นจากสถาบนัการเงินที6เกี6ยวขอ้งกนัเพิ6มขึ9น(ลดลง)สุทธิ 1,135,000           (10,000)               1,100,000           -                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั9นจากสถาบนัการเงินอื6น

   เพิ6มขึ9น(ลดลง)สุทธิ 293,358              (281,648)             1,600,000           (1,000,000)          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื6นเพิ6มขึ9น 3,085,425           320,067              3,000,000           -                          

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที6เกี6ยวขอ้งกนั -                          (90,000)               -                          -                          

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื6น (215,517)             (182,816)             -                          -                          

จ่ายชาํระหนี9 สินตามสัญญาเช่า (284,967)             -                          (65,934)               -                          

จ่ายชาํระหนี9 สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -                          (5,767)                 -                          -                          

จ่ายชาํระหนี9 สินสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (6,049)                 -                          (6,049)                 -                          

จ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (3,000,000)          -                          (3,000,000)          -                          

เงินปันผลจ่าย (1,291,424)          (1,403,646)          (1,191,998)          (1,191,995)          

จ่ายดอกเบี9ย (107,629)             (110,223)             (107,134)             (108,655)             

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ (391,803)             (1,764,033)          1,328,885           (2,300,650)          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ'มขึ%น(ลดลง) 20,565                (8,083)                 -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ'มขึ%น(ลดลง)สุทธิ 3,947,537           278,921              3,274,631           (445,711)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,820,998           2,647,087           1,449,904           689,315              

ผลกระทบจากการเปลี6ยนแปลงในอตัราแลกเปลี6ยน

   ที6มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (147)                    777                     (147)                    777                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ%นงวด 8,768,388           2,926,785           4,724,388           244,381              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ'มเตมิ

รายการที6ไม่เกี6ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี9จากการซื9อที6ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 201,525              303,032              2,197                  26,823                

   การจาํหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใตสั้ญญาเช่าเงินทุน 38,905                -                          -                          -                          

   โอนที6ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยที์6ไม่มีตวัตน -                          170,689              -                          108,570              

   โอนที6ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุน -                          6,802                  -                          6,802                  

   โอนสินทรัพยที์6ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

      ที6ถือไวเ้พื6อขาย 22,637                -                          -                          -                          

   โอนสินทรัพยที์6ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,472                  -                          -                          -                          

   โอนสินทรัพยที์6ไม่มีตวัตนเป็นที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,128                  -                          -                          -                          

   ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ6มขึ9นจากประมาณค่าฟื9 นฟูสภาพเหมือง 15,151                236                     13,913                236                     

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจากหนี9 สินสาํหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (949)                    -                          (949)                    -                          

รายการที6ไม่เกี6ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   การไดม้าซึ6งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตสั้ญญาเช่า 123,061              -                          37,327                -                          

   โอนเจา้หนี9 อื6นเป็นเงินกูย้มืระยะสั9นจากสถาบนัการเงินอื6น 1,244,818           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี               
5 พฤศจิกายน 2536 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตปูนซีเมนต ์
และมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 199 ชั้ น 3, 10 - 12 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 และ
โรงงานท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 219 โรงงานมอร์ตาร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 41/2 และโรงเตรียมเช้ือเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 301 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภาพ กม. 129 - 133 ต  าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2563 บริษทัฯไดป้ระกาศปิดสายการผลิตโรงงานท่ี 1 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2563 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ทุกรายการเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกิจการท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงมาตรการผ่อนปรนดงักล่าวมีผลกระทบต่อ
มูลค่าบญัชีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี ซ่ึงมาตรการผอ่นปรนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของบญัชีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ          
ตดับญัชี และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงมาตรการผอ่นปรนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของ
บญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุาร  
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงมาตรการผ่อนปรนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของบญัชี         
ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 
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1.6.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้สัญญา
อนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้หรือรายได้คา้งรับตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเก็บท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี   

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเฉพาะส่วนของความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง  

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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1.6.2  สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะท้อน
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่ง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน                
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทางการเงิน 

มาตรฐาน               
การรายงาน          
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 393,958 - (43,855) 350,103 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,522,668 - (68,370) 32,454,298 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 2,197,073 2,197,073 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,844,036 - (2,755) 10,841,281 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,064,125 35,429 - 1,099,554 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด            
ช าระภายในหน่ึงปี - - 461,917 461,917 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด            
ช าระภายในหน่ึงปี 12,219 - (12,219) - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 1,330,217 (33,244) - 1,296,973 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1,554,713 1,554,713 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 36,903 - (36,903) - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 210,389 - 210,389 
ส ารองค่าฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและ
ตน้ทุนในการร้ือถอน 160,416 - 114,585 275,001 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,272,134) (141,716) - (7,413,850) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน                
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทางการเงิน 

มาตรฐาน               
การรายงาน          
ทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 149,415 - 6,574 155,989 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 339,915 339,915 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 610,954 35,429 - 646,383 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 151,635 - 27,201 178,836 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี - - 116,583 116,583 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 653,166 (33,244) - 619,922 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 244,170 244,170 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 210,389 - 210,389 
ส ารองค่าฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและตน้ทุน
ในการร้ือถอน 54,319 - 12,937 67,256 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - (141,716) - (141,716) 
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2.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,820,998 - - 4,820,998 4,820,998 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,455,711 - - 5,455,711 5,455,711 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 895 895 - - 895 
เงินฝากท่ีมีภาระค ้าประกนั 17,116 - - 17,116 17,116 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 10,294,720 895 - 10,293,825 10,294,720 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,449,904 - - 1,449,904 1,449,904 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,185,245 - - 3,185,245 3,185,245 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,225,000 - - 3,225,000 3,225,000 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 471 471 - - 471 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 7,860,620 471 - 7,860,149 7,860,620 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน  
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การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัก าหนดให้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยรับรู้มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวจ านวน 177.1 
ล้านบาท และสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 35.4 ล้านบาท เป็นส ารองรายการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.2     สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า          
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,558,066 267,839 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (50,231) (8,888) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 799,118 108,987 
บวก: สัญญาบริการท่ีประกอบดว้ยสัญญาเช่า 151,627 - 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (29,624) - 
บวก: อ่ืน ๆ 14,440 7,895 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (475,888) (15,080) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 1,967,508 360,753 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 49,122 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,016,630 360,753 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 461,917 116,583 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,554,713 244,170 

 2,016,630 360,753 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
    

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน 939,695 - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 334,333 138,991 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 156,673             43,702 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 255,124   411 
ยานพาหนะ 511,248             156,811 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 2,197,073    339,915 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  นโยบาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 1,202 1,306 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 96 231 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 17 18 อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 46 45 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ - - 2 685 ราคาตลาด 
ซ้ือสาธารณูปโภค - - 293 330 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 106 99 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 77 389 6 247 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 141 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - 10 - 10 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - 2 - 2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 78 78 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 446 174 446 - ราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  นโยบาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 

รายไดด้อกเบ้ีย 2 1 1 - อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ้ือสินคา้ 139 122 - - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 36 54 11 21 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 5 3 4 - อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  นโยบาย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 2,715 2,895 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 380 622 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 36 35 อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 100 97 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ - - 121 1,410 ราคาตลาด 
ซ้ือสาธารณูปโภค - - 563 680 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 213 203 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 300 651 54 374 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 141 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - 18 - 18 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - 2 - 2 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - 16 - 16 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 78 78 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 608 419 608 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดด้อกเบ้ีย 2 2 1 1 อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ้ือสินคา้ 321 243 - - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 120 104 37 41 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 6 5 5 - อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงนิฝำกและเงนิลงทุนระยะส้ันกบัสถำบันกำรเงนิที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     

สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,311,419 322,977 662,049 86,063 

รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,311,419 322,977 662,049 86,063 

     
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                                  

(หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 1,170,552 1,677,474 

การร่วมคา้ 16,165 137,644 6,958 92,093 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,165 137,644 1,177,510 1,769,567 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จ ากดั - - 1,460,000 1,470,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ากดั - - 595,000 615,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จ ากดั - - 640,000 660,000 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จ ากดั - - 546,000 480,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 3,241,000 3,225,000 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 3,225,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 411,000 
หกั:  รับช าระคืนระหวา่งงวด - (395,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 3,241,000 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 3,241 ล้านบาท                           
(31 ธันวาคม 2562: 3,225 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.49 - 2.36 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:  
ร้อยละ 2.18 - 2.36  ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีใหกู้ย้มื   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกนั     

สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,235,000 100,000 1,100,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,235,000 100,000 1,100,000 - 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,000 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,775,000 1,400,000 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (640,000) (300,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,235,000 1,100,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 1,235                       
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 100 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.36 - 1.49 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2562: ร้อยละ 1.95 ต่อปี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 16)     

บริษทัยอ่ย - - 309,590 1,661,532 
บริษทัร่วม 165,244 184,592 165,244 - 
การร่วมคา้ 5,492 4,968 5,492 4,968 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 102,717 126,990 7,066 37,607 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 273,453 316,550 487,392 1,704,107 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั             
(หมำยเหตุ 18)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            
กรรมการร่วมกนั) 18,577 - 18,577 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,839) - (7,839) - 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,738 - 10,738 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 39 35 39 35 

รวม 39 35 39 35 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66 60 66 60 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1 1 1 1 

รวม 67 61 67 61 
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4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,083,616 1,614,199 4,724,388 179,904 

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจ า 1,702,023 3,223,915 - 1,270,000 

รวม 8,785,639 4,838,114 4,724,388 1,449,904 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (17,251) (17,116) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,768,388 4,820,998 4,724,388 1,449,904 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,311,419 322,977 662,049 86,063 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 47 ลา้นตากา หรือประมาณ 17.3 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2562: 47 ลา้นตากา และ 0.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 17.1 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคาร
เพื่อเป็นประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 12,500 90,003 915,474 1,540,336 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั - - 2,374 9,401 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั - - 9,494 8,699 

มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป - - 86,566 3,152 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12,500 90,003 1,013,908 1,561,588 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,502,042 4,021,748 1,430,832 1,366,695 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 67,841 149,058 1,138 2,101 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 127,201 105,537 452 3,931 

มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป 501,426 397,023 65,346 57,462 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,198,510 4,673,366 1,497,768 1,430,189 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (233,481) (194,163) (43,963) (35,067) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,965,029 4,479,203 1,453,805 1,395,122 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 3,977,529 4,569,206 2,467,713 2,956,710 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,665 47,641 163,602 207,979 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 68,279 54,777 18,390 21,579 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 731,964 665,191 - - 

รายไดค้า้งรับตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บ 147,031 129,257 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 947,274 849,225 18,390 21,579 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (13,884) (10,361) (597) (1,023) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 933,390 838,864 17,793 20,556 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 937,055 886,505 181,395 228,535 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,914,584 5,455,711 2,649,108 3,185,245 
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6. กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 314,569 41,791 
บวก: รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 50,681 - 
หกั:  กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (52,077) (24,665) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 313,173 17,126 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ สดัส่วน  รายไดเ้งินปันผล 
บริษทั ความสมัพนัธ์ เงินลงทุน ราคาทุน ส าหรับงวดหกเดือน 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  2563  2562 2563  2562 2563  2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 25,000 - 
บริษทั สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 128,000 149,000 
บริษทั คอนวดู จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ  ากดั  ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 20,000 - 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จ ากดั   ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 22,000 80,000 
บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ        
บริษทั สยามซิต้ีซีเมนต ์ (บงักลาเทศ) จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยามซิต้ีซีเมนต ์ (ลงักา) จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 - - 
บริษทั สยามซิต้ีซีเมนต ์ (เวียดนาม) จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 184,649 393,066 
รวม    39,900,676 39,900,676 379,649 622,066 

8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 
การร่วมคา้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2563  2562 2563  2562 2563  2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          
คอร์ปอเรชัน่  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชา 40 40 2,128,047 1,973,369 2,145,611 2,145,611 

รวม     2,128,047 1,973,369 2,145,611 2,145,611 
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บริษทัฯได้น าใบหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวไปค ้ าประกันสัญญาวงเงินกู้ยืมของบริษัทร่วมทุนกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง สัญญาวงเงินกูย้มืดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั 
เช่น การด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนดงักล่าว เป็นตน้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากการร่วมคา้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนแบ่งก าไร                                   
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้                                   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้                                   เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน่ 111,470 102,272 (122,809) - 141,101 - 

รวม 111,470 102,272 (122,809) - 141,101 - 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนแบ่งก าไร                                   
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้                                   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้                                   เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน่ 247,333 220,081 48,446 - 141,101 - 

รวม 247,333 220,081 48,446 - 141,101 - 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน ลกัษณะ  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 
บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

    30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

    2563  2562 2563  2562 2563  2562 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส   
จ  ากดั (มหาชน) 

ถ่านหิน 
 

ไทย 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 

44.99 44.99 2,035,348 1,961,239 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร          
เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เอทานอล 

ไทย 
 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 
 

4.72 4.72 105,105 107,674 94,469 94,469 

รวม      2,140,453 2,068,913 577,896 577,896 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจาก
บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนแบ่งก าไร                                   
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                                   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส  
จ ากดั (มหาชน) 49,141 59,263 48,719 (11,503) 70,853 70,852 

บริษทั ไทย อะโกรเอน็เนอร์ยี ่
จ  ากดั (มหาชน) 1,100 6,932 - - 7,085 7,085 

รวม 50,241 66,195 48,719 (11,503) 77,938 77,937 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนแบ่งก าไร                                   
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                                   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   
จ ากดั (มหาชน) 108,453 131,367 36,509 (9,005) 70,853 70,852 

บริษทั ไทย อะโกรเอน็เนอร์ยี ่
จ  ากดั (มหาชน) 4,516 14,410 - - 7,085 7,085 

รวม 112,969 145,777 36,509 (9,005) 77,938 77,937 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงค านวณจากราคา
ปิดของหุน้ท่ีแสดงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 1,700 1,819 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 130 155 

รวม 1,830 1,974 
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10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 322,305 762,209 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 322,305 762,209 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 108,068 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 5,327 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 113,395 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,864 6,864 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 6,864 6,864 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 315,441 647,277 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 315,441 641,950 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย ์           
สิทธิการใช ้

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 76,667,886 - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (77,230) 2,206,512 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 76,590,656 2,206,512 
เพ่ิมข้ึน 261,734 115,446 
โอนเขา้(ออก) 16,153 (4,085) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (263,676) (11,864) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 369,224 10,092 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 76,974,091 2,316,101 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 43,759,582 - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (8,860) 9,439 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง   43,750,722 9,439 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 1,426,583 266,313 
โอนเขา้(ออก) 5,553 (82) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (179,247) (3,531) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 191,173 (4,824) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 45,194,784 267,315 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 385,636 - 
ลดลงระหวา่งงวด (22,611) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 362,983 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  32,522,668 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 31,416,324 2,048,786 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย ์           
สิทธิการใช ้

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 40,550,835 - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ - 339,915 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 40,550,835 339,915 
เพ่ิมข้ึน 68,943 37,327 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (145,063) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 40,474,715 377,242 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  27,325,952 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 631,044 59,134 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (122,099) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 27,834,897 59,134 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,976 - 
ลดลงระหวา่งงวด (13,313) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 54,663 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  13,156,907 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 12,585,155 318,108 
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12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,802,197 469,309 
โอนออก (48,730) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,838 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,756,305 469,309 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,473,257 401,006 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 1,204 1,204 
โอนออก (21,621) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,259 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,454,099 402,210 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 264,235 30,490 
ลดลงระหวา่งงวด (27,109) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,579 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 238,705 30,490 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 64,705 37,813 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 63,501 36,609 

13. ค่ำควำมนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,593,960 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 248,780 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 13,842,740 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,116,846 4,181,458 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (3,334) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 13,113,512 4,181,458 
ซ้ือเพ่ิม 15,559 10,059 
โอนออก (6,128) - 
ตดัจ าหน่าย (5,848) (1,954) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19,131 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 13,136,226 4,189,563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,255,593 768,156 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (579) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 2,255,014 768,156 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 258,841 69,013 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (1,954) (1,954) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,053 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 2,512,954 835,215 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,217 - 
ลดลงระหวา่งงวด (1,223) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 15,994 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,844,036 3,413,302 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 10,607,278 3,354,348 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
อ่ืนมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,587,516 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 7,490,125 3,100,000 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (5,951,949) (1,500,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36,070 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,161,762 1,600,000 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชยจ์  านวน 
4,162 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,588 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.39 ถึง 9.23 ต่อปี            
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 4.53 ถึง 10.79 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหน่ึงของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 44,532            
ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมาณ 97.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 38,120 ล้านรูเปียะห์
อินโดนีเซีย หรือประมาณ 85.9 ล้านบาท) ค ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยการท า
สัญญาขอวงเงินสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง สัญญาการขอวงเงินสแตนด์บาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระ
ผกูพนัเพิ่มเติม เป็นตน้ 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 228,028 207,854 193,233 1,274,455 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,796,869 4,890,546 1,208,982 1,369,563 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,425 108,696 294,159 429,652 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 458,154 411,474 34,464 52,798 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 13,921 13,841 2,198 2,397 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 94,911 51,572 49,797 14,955 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,637,308 5,683,983 1,782,833 3,143,820 

17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน 10,862,842 7,976,330 9,984,250 6,979,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (531,787) (538,960) - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ                  
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,331,055 7,437,370 9,984,250 6,979,000 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนมีการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,976,330 6,979,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 3,085,425 3,000,000 
         ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการกูย้มืระหวา่งงวด 5,250 5,250 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (215,517) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,354 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 10,862,842 9,984,250 

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 7,000 
ลา้นบาท เงินกูย้ ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ ่ม และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวนเม่ือส้ินปีท่ี 5 นบัจากวนัท่ีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงิน
กูย้ืมดงักล่าวจ านวน 7,000 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมอีกฉบบัหน่ึงกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใน
วงเงิน 3,000 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปีตลอดอายุ
สัญญา และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวนภายใน 3 ปีนบัจากวนัที่เบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯ
ไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าวจ านวน 3,000 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้  าสัญญาวงเงินกูย้ืมซ่ึงไม่สามารถยกเลิกไดส้องฉบบักบัสถาบนั
การเงินที่เกี่ยวขอ้งกนัและสถาบนัการเงินอื่นอีกแห่งหน่ึงจ านวนวงเงินสัญญาละ 3,000 ลา้นบาทเป็น
ระยะเวลา 3 ปี วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง BIBOR หรือ THBFIX บวกส่วนเพิ่ม 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกใช้วงเงินกูย้ืมดงักล่าว 

สัญญาเงินกูย้ ืมและวงเงินกูย้ ืมดงักล่าวไดก้ าหนดเงื่อนไขบางประเภทที่บริษทัฯตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น         
การด ารงอตัราส่วน ทางการเงินต่าง ๆ อตัราการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นใหญ่ และการไม่น าสินทรัพยไ์ป          
ก่อภาระผูกพนัเพิ่มเติม เป็นตน้ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยในต่างประเทศมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนจ านวน  
2,650 ล้านรูปีศรีลงักา 329,722 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 878.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,816 
ลา้นรูปีศรีลงักา และ 406,660 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 997.3 ล้านบาท) ซ่ึงเงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.45  ถึง 10.77 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 6.49 ถึง 11.31 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืน
ภายในปี 2566 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,489,565 348,098 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (603,493) (11,876) 

รวม 1,886,072 336,222 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,577 18,577 
ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 451,559 123,500 
   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,434,513 212,722 

 1,886,072 336,222 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,016,630 360,753 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 101,906 37,327 
          การเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 42,797 4,076 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (284,967) (65,934) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,706 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,886,072 336,222 
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19. หุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของบัญชีหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการสรุปไดด้งัน้ี 

      มูลค่าตามบญัชี                                          

 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย อาย ุ

วนัครบก าหนด             
ไถ่ถอน 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (บาท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 2/2556 2,000,000 1,000 7 14 มิถุนายน 2563 4.30 - 2,000,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษายน 2567 2.46 2,000,000 2,000,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษายน 2569 2.70 2,000,000 2,000,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 1/2560 1,000,000 1,000 3 9 พฤษภาคม 2563 2.49 - 1,000,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภาคม 2567 3.65 2,500,000 2,500,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภาคม 2570 4.08 5,000,000 5,000,000 
หุ้นกูชุ้ดท่ี 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภาคม 2572 4.26 4,500,000 4,500,000 

รวม      16,000,000 19,000,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย  (26,711) (29,103) 

รวมหุ้นกู ้      15,973,289 18,970,897 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - (2,999,418) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    15,973,289 15,971,479 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 18,970,897 18,970,897 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 2,392 2,392 
หกั:  ไถ่ถอนคืนระหวา่งงวด (3,000,000) (3,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 15,973,289 15,973,289 

 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้ก าหนด
ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 

20.   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

       ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯไดอ้อกโครงการการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนัส าหรับพนกังาน
กิจการสระบุรี สืบเน่ืองจากโครงการดงักล่าว บริษทัฯได้จ่ายผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้กับ
พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 318 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯได้บนัทึกผลประโยชน์จ านวน 229 ล้านบาท        
ไวใ้นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแลว้ และผลประโยชน์ท่ีเหลือจ านวน 89 ลา้นบาทบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนั  
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21.  รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 8,340,372 9,506,914 

 
4,985,797 5,379,185 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 1,478,547 1,993,804 - - 
บริการก าจดัของเสียและท าความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรม 243,533 326,060 

 
- - 

อ่ืน ๆ 102,818 74,590 45,940 43,740 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10,165,270 11,901,368 5,031,737 5,422,925 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 10,041,222 11,767,477 5,031,737 5,422,925 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 124,048 133,891 - - 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10,165,270 11,901,368 5,031,737 5,422,925 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 17,099,148 18,876,640 

 
10,478,091 11,229,352 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 3,316,874 4,110,177 - - 
บริการก าจดัของเสียและท าความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรม 563,013 634,931 

 
- - 

อ่ืน ๆ 201,753 158,487 90,409 80,804 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 21,180,788 23,780,235 10,568,500 11,310,156 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 20,895,823 23,533,720 10,568,500 11,310,156 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 284,965 246,515 - - 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 21,180,788 23,780,235 10,568,500 11,310,156 
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22. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 149,433 115,131 33,764 68,463 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจากภาษีน าเขา้
วตัถุดิบระหวา่งงวด 1,223 - - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         
ของปีก่อน 1,042 (3,443) 980 (3,092) 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งงวด 14,131 - 14,131 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 8,949 (42,720) 49,371 (34,377) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 174,778 68,968 98,246 30,994 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 298,869 307,323 104,085 210,343 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจากภาษีน าเขา้
วตัถุดิบระหวา่งงวด 10,297 - - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล          
ของปีก่อน 5,817 (3,787) 980 (3,092) 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งงวด 14,131 - 14,131 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9,623 (19,245) 69,169 (35,099) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 338,737 284,291 188,365 172,152 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขาดทุน            
จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (411) - (411) - 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขาดทุน            
จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (5,560) - (5,560) - 

23. ก ำไรต่อหุ้น  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

24. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ปี 2561 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 4.0 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลจ านวนหุ้นละ 4.0 บาท ท าให้เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่าวในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ปี 2562 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 4.0 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลจ านวนหุ้นละ 4.0 บาท ท าให้เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2562 มีจ านวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่าวในวนัท่ี 3 เมษายน 2563 

25. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน โดยเพิ่มส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงานซ่ึงไดแ้ก่ ส่วนงานผลิตภณัฑก่์อสร้างมวลเบา โดยส่วนงานด าเนินงานดงักล่าวรวมผลิตภณัฑปู์นซีเมนต์
ส าเร็จรูป (มอร์ตาร์) คอนกรีตมวลเบา และวสัดุตกแต่งแทนไม ้      
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)    

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ                
หินทราย การคา้  

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง
มวลเบา อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ            
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยได้                 
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้
ภายนอก 6,500 7,421 1,550 2,039 1,345 1,517 522 592 248 332 10,165 11,901 - - 10,165 11,901 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,457 1,609 78 96 262 1,417 3 6 278 333 2,078 3,461 (2,078) (3,461) - - 

รวมรำยได้ 7,957 9,030 1,628 2,135 1,607 2,934 525 598 526 665 12,243 15,362 (2,078) (3,461) 10,165 11,901 

                 
ผลกำรด ำเนินงำน                 
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 2,684 2,516 320 403 189 396 128 142 121 122 3,442 3,579 (140) (192) 3,302 3,387 
รายไดอ่ื้น               56 32 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน               22 47 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย               (1,460) (1,999) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (414) (560) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน               (31) (6) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้               111 102 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               50 66 
รายไดท้างการเงิน               20 12 

ตน้ทุนทางการเงิน               (353) (359) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้               1,303 722 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (175) (69) 

ก ำไรส ำหรับงวด               1,128 653 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)    

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ                
หินทราย การคา้ 

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง
มวลเบา อ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ            
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยได้                 
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้
ภายนอก 13,199 14,885 3,455 4,214 2,783 2,730 1,169 1,301 575 650 21,181 23,780 - - 21,181 23,780 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,205 3,501 169 192 1,313 3,322 4 12 575 679 5,266 7,706 (5,266) (7,706) - - 

รวมรำยได้ 16,404 18,386 3,624 4,406 4,096 6,052 1,173 1,313 1,150 1,329 26,447 31,486 (5,266) (7,706) 21,181 23,780 

                 
ผลกำรด ำเนินงำน                 
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 5,232 5,374 717 845 670 808 340 369 243 279 7,202 7,675 (315) (402) 6,887 7,273 
รายไดอ่ื้น               131 154 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน               19 110 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย               (3,457) (4,061) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (881) (1,089) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน               (48) (13) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้               247 220 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               113 146 
รายไดท้างการเงิน               38 21 

ตน้ทุนทางการเงิน               (712) (713) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้               2,337 2,048 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (339) (284) 

ก ำไรส ำหรับงวด               1,998 1,764 
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26. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

26.1.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 753  ล้านบาท 876 ล้านรูปีศรีลังกา 47 ล้านตากา และ 29,549 ล้านดอง
เวียดนาม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 72 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการ 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

26.1.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัร่วมและการร่วมคา้คงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 
0.2  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

26.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 

26.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงมีขอ้พิพาทท่ียื่นต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 
เก่ียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจ านวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหน่ึง โดยการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ ผูบ้ริหารของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเช่ือว่าความเป็นไปได้ท่ีกรณีพิพาทดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระส าคญัต่อ       
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชี 

26.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงถูกกล่าวหาจากกรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาในกรณีการ
ค านวณอากรและภาษีโดยมิได้รวมค านวณการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น ค่าเสียเวลาของเรือ ค่าชดเชยค่า           
ความร้อนและความช้ืน ค่าเบ้ียประกนัความเส่ียงจากการเกิดสงคราม ค่าบรรทุกขนยา้ย และค่าบรรทุก
สินคา้บนเรือ โดยเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักามีค าสั่งให้บริษทัย่อย
จ่ายอากรและภาษีเป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 545 ล้านรูปีศรีลังกา (หรือประมาณ 90 ล้านบาท)     
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยเช่ือว่าขอ้กล่าวหาปราศจาก
หลกัการและพื้นฐานในการประเมิน และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ความเป็นไปไดท่ี้
คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ยอยู่ในระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากน้ี กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาไดด้ าเนินการตรวจสอบบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
ศรีลงักา โดยกล่าวหาว่าบริษทัย่อยดงักล่าวหลีกเล่ียงการช าระอากรและภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้
ปูนซีเมนตแ์ละสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินพิธีการทางศุลกากรและ
การแสดงมูลค่าการน าเข้าตาม Schedule E แห่งพิธีการศุลกากรของประเทศศรีลังกาแล้ว และเม่ือ
พิจารณาจากข้อมูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกับความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ         
บริษทัย่อยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าความเป็นไปได้ท่ีคดีดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมี
สาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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26.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นการประเมินภาษีอากรส าหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 119 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 20 ลา้นบาท) ในส่วนของค่าใชจ่้ายทางภาษี
ส าหรับรายจ่ายดอกเบ้ียและค่าสิทธ์ิท่ีจ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค าตัดสินของ
กรมสรรพากรของประเทศศรีลงักา และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ความเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักา 3 แห่งมีกรณีพิพาททัว่ไปและกรณีพิพาทดา้นภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ี
ปรึกษาดา้นภาษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าความเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพาทดงักล่าวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากกรณีเหล่าน้ีไวใ้นบญัชี 

26.2.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศบังกลาเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีความด้านภาษีอากรท่ีเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินไดก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมเป็นเงินท่ีถูกเรียกร้องหรือประเมินทั้งส้ิน 
206 ลา้นตากา (หรือประมาณ 75 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูบ้ริหารของ
บริษัทย่อยได้สอบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการประเมิน           
ข้อโต้แยง้และคดีความด้านภาษีอากรในอดีตและได้บันทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับกรณี
ดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 33 ลา้นตากา (หรือประมาณ 12 ลา้นบาท)  

26.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ มีข้อพิพาทกบัอดีตพนักงานของบริษทัฯเก่ียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชย       
ในส่วนท่ีนอกเหนือจากนโยบายของบริษัทฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจ านวน 37 ล้านบาท โดย        
การพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดส้อบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯส าหรับกรณีดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 8 ลา้นบาท 

27. ภำระผูกพนั 

27.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัดงัน้ี  

27.1.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 355 ล้านบาท                          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 133 ลา้นบาท)  

27.1.2 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและบริการอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี            
30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการดงักล่าวเป็น
จ านวนเงิน 341 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 295 ลา้นบาท) 
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27.1.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนด 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี            
31 มกราคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอตัราท่ี
ระบุในสัญญา 

27.1.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีน ามาใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
อาทิ ระบบบญัชี ระบบการจดัการการขนส่ง รวมถึงสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษาระบบ
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.1.5   บริษทัฯไดท้  าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก่ียวกบัการให้บริการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.1.6 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญารับบริการระยะยาวท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาพนักงานชั่วคราว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.1.7 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี โดยราคาจะค านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง
และอตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

27.1.8 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบและเช้ือเพลิง การจา้งงานขนส่งและการขายสินคา้ 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

27.1.9 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีก าหนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

27.1.10 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนด 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2545 ถึงวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 และสามารถ
ต่ออายุโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตาม
เกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา  

27.1.11 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าในประเทศแห่งหน่ึงตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทัย่อย
ดงักล่าว โดยปริมาณการซ้ือขายและอตัราซ้ือไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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27.1.13 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน โดยเงินสมทบดงักล่าวค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย
และอตัราท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

27.1.14 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเก่ียวกบัการจา้งผลิตทรายส าหรับใชใ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงสัญญา
ดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตาม
ปริมาณท่ีผลิตจริงและอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.1.15 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเก่ียวกบัการขนส่งคอนกรีต ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 
10 ปี โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามบริการท่ีไดรั้บจริงและอตัราท่ี
ระบุในสัญญา 

27.2 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าและบริการอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 51.2 
ลา้นบาท 

27.3 การร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเช่าเคร่ืองจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับ
กระบวนการผลิต ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 25 ปี โดยค่าเช่าจะค านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้า
ท่ีผลิตและใชจ้ริง 

27.4 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.6 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 10.2 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 60.2 ลา้นบาท  

28. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและอตัรำดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
         (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์   
ทางการเงิน  

หน้ีสิน         
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์   
ทางการเงิน  

หน้ีสิน         
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

     อตัราซ้ือ อตัราขาย 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13 22 1 2 30.7151 31.0658 
ยโูร - 2 - 1 34.3318 35.0711 
เยน - 12 - - 0.2830 0.2906 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

39 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
   จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย  

ยโูร 0.6 - 34.77 - 35.12 - 7 กรกฎาคม 2563 - 26 สิงหาคม 2563 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 11.3 - 30.85 - 31.38 30 กนัยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (รูปีลงักาต่อหน่วย                         
เงินตราต่างประเทศ) 

(ดองเวียดนามต่อหน่วย                         
เงินตราต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9.5 186.34 - 186.35 23,278 - 23,729 10 กรกฎาคม 2563 -14 กนัยายน 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap 
agreement) ของเงินกูย้มืระยะยาว โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่มเป็นอตัราคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  มูลค่ายติุธรรม 
  ก าไร (ขาดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  0.7 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (246.9) 

29. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2.2 2.2 - - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1.5 1.5 - - 
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 246.9 246.9 246.9 246.9 
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30.     เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน - เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิต้ีซีเมนต ์(ลงักา) จ  ากดั (“บริษทัยอ่ย”)   
มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 3 รูปีศรีลงักา เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 497 ลา้นรูปีศรีลงักา บริษทัฯจะบนัทึก
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดงักล่าวจ านวน 492.2 ล้านรูปีศรีลงักาหรือประมาณ 82.9 ล้านบาทในไตรมาส            
ท่ีสามของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 มิถุนายน 2563 ในจ านวนหุ้นละ 25 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 100  ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึก                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 มิถุนายน 2563 ในจ านวนหุ้นละ 8 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับ
จากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยาม ซิต้ี ซี เมนต์ เทรดด้ิง จ  ากัด           
(“บริษัทย่อย”) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานส าหรับ            
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในจ านวนหุ้นละ 110 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 110 ล้านบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น         
(“การร่วมค้า”) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานส าหรับ               
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ                
จะบนัทึกเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 245.7 ลา้นบาท
ในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ  ากดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 2 จากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ในจ านวนหุ้นละ 6.95 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 139 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกเงินปันผลรับจาก         
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 
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เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามซิต้ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (“บริษทัย่อย”)        
มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสะสมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 327,580 ลา้นดองเวียดนาม บริษทัฯจะบนัทึก
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 212,927 ล้านดองเวียดนามหรือประมาณ 288.9 ล้านบาทใน           
ไตรมาสท่ีสามของปี 2563 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ในวนัท่ี 27 กรกฏาคม 2563 
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