
 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และงบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบใน
กำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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 

 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2564 



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2, 3 9,089,352              7,675,790              4,536,770                  2,929,775              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 4,916,942              4,835,210              3,295,745                  2,721,302              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                             -                             2,685,000                  2,700,000              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                             4,129                     -                                  261                         
สินคา้คงเหลือ 5 3,259,867              3,373,603              1,319,112                  1,413,310              
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินคา้ 461,865                 360,329                 11,469                        17,158                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 28,901                   59,605                   -                                  -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2 251,833                 258,321                 79,598                        90,726                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 18,008,760            16,566,987            11,927,694                9,872,532              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 3 11,854                   16,810                   -                                  -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             39,900,676                39,900,676            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,052,212              1,896,326              2,145,611                  2,145,611              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,175,303              2,077,289              577,896                      577,896                 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 415,027                 318,792                 733,511                      639,917                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 29,683,065            29,998,400            11,803,175                12,129,032            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11.1 1,684,699              1,747,382              266,681                      291,549                 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 12 60,114                   60,710                   35,106                        35,702                   
คา่ความนิยม 13 13,936,277            13,475,487            -                                  -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,959,121              10,128,377            3,603,390                  3,629,931              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,018,381              1,101,251              594,306                      618,594                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 290,599                 282,558                 149,212                      142,561                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 61,286,652            61,103,382            59,809,564                60,111,469            
รวมสินทรัพย์ 79,295,412            77,670,369            71,737,258                69,984,001            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                             120,000                 -                                  -                             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอ่ืน 15 3,466,070              3,356,312              -                                  -                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 16 4,318,693              4,294,170              1,999,141                  1,995,036              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 7,261,807              339,184                 6,992,125                  -                             
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 11.2 391,245                 403,550                 90,461                        97,947                   
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและคา่ธรรมเนียม

   ใบอนุญาตท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 115,823                 113,862                 115,823                      112,232                 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,881,633              -                             2,682,000                  -                             
หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 162,997                 41                           155,133                      -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 755,920                 636,677                 246,757                      163,919                 
รายไดร้อการตดับญัชี 822,571                 842,523                 436,688                      404,889                 
คา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย 289,869                 287,959                 278,439                      277,562                 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 1,317,809              1,336,465              693,791                      626,868                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 260,049                 230,755                 48,110                        52,675                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 22,044,486            11,961,498            13,738,468                3,731,128              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 254,467                 7,239,181              -                                  6,989,500              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2, 11.2 1,206,039              1,259,867              171,691                      193,930                 
หุน้กู้ 18 15,976,065            15,975,131            15,976,065                15,975,131            
หน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 939,583                 1,044,896              930,759                      1,035,793              
หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                             221,941                 -                                  221,941                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,456,730              2,479,451              1,641,142                  1,678,165              
ส ารองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการร้ือถอน 343,744                 343,020                 136,110                      135,305                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,235,920              2,319,958              -                                  -                             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 104,396                 112,943                 -                                  -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,516,944            30,996,388            18,855,767                26,229,765            
รวมหนีสิ้น 45,561,430            42,957,886            32,594,235                29,960,893            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000                  2,980,000              

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000                  2,980,000              
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 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 9,810,995              11,431,755            9,542,277                  10,454,569            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,047,647)             (7,760,146)             (91,805)                      (124,012)                
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 32,455,899            33,364,160            39,143,023                40,023,108            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,278,083              1,348,323              -                                  -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,733,982            34,712,483            39,143,023                40,023,108            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 79,295,412            77,670,369            71,737,258                69,984,001            

-                             -                             -                                  -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 19 10,377,914        11,015,518        4,770,585          5,536,763          
รายไดเ้งินปันผล 6, 7 -                         -                         1,354,791          283,649             
รายไดอ่ื้น 40,118               74,840               28,012               21,230               
รวมรำยได้ 10,418,032        11,090,358        6,153,388          5,841,642          
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 7,060,547          7,264,335          2,997,557          3,606,231          
ตน้ทุนการให้บริการ 121,288             165,883             30,563               37,465               
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,509,372          1,996,627          633,581             851,636             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 449,553             467,438             377,588             364,832             
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 14,805               19,958               14,077               11,176               

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,155,565          9,914,241          4,053,366          4,871,340          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,262,467          1,176,117          2,100,022          970,302             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 162,038             135,863             -                         -                         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 133,168             62,728               -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 21,350               18,095               14,095               23,949               
ตน้ทุนทางการเงิน (290,126)            (358,053)            (233,664)            (261,698)            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,288,897          1,034,750          1,880,453          732,553             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (204,570)            (163,959)            (110,745)            (90,119)              
ก ำไรส ำหรับงวด 1,084,327          870,791             1,769,708          642,434             

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,063,355          825,710             1,769,708          642,434             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,972               45,081               
1,084,327          870,791             

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 21
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 3.57                   2.77                   5.94                   2.16                   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 298,000             298,000             298,000             298,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 1,084,327          870,791             1,769,708          642,434             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 728,153             1,529,741          -                         -                         
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,207               (20,595)              32,207               (20,595)              
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ
   อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 49,931               162,822             -                         -                         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 810,291             1,671,968          32,207               (20,595)              
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม - ผลขาดทุน
   จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,115)                (3,777)                -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,115)                (3,777)                -                         -                         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 808,176             1,668,191          32,207               (20,595)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,892,503          2,538,982          1,801,915          621,839             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,773,739          2,350,065          1,801,915          621,839             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 118,764             188,917             
1,892,503          2,538,982          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

ก าไรก่อนภาษี 1,288,897          1,034,750          1,880,453          732,553             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (295,206)            (198,591)            -                         -                         
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (1,354,791)         (283,649)            
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 981,470             983,556             372,145             382,269             
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน(กลบัรายการ) 3,504                 39,871               (74)                     8,670                 
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) 26,414               13,054               (544)                   (397)                   
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                         384                    -                         -                         

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินลดลง (19,290)              (44,733)              (16,957)              (12,430)              
   ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,162               62,364               30,995               17,112               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและส ารองอ่ืน 54,930               74,894               31,985               46,023               
   ตดัจ  าหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์ (2,152)                (2,152)                -                         -                         
   ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพนัธท่ี์วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 23,033               17,076               11,342               471                    
   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 10,987               (2,416)                (14,602)              (1,033)                
   รายไดท้างการเงิน (21,350)              (18,095)              (14,095)              (23,949)              
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 266,427             334,266             218,030             244,303             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,344,826          2,294,228          1,143,887          1,109,943          
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (84,350)              (215,471)            244,174             181,686             
   สินคา้คงเหลือ 87,322               366,954             94,742               711,039             
   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินคา้ (101,536)            (105,545)            5,689                 2,702                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,753                 29,702               8,779                 37,192               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 147,143             (489,374)            3,589                 (1,297,857)         
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (140,403)            (37,042)              (35,622)              (15,222)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,209)                -                         -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (79,796)              (142,859)            (66,856)              (111,815)            

   ส ารองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง (6,206)                (393)                   (576)                   (393)                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,164,544          1,700,200          1,397,806          617,275             
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 20,368               20,014               5,038                 13,611               
   จ่ายดอกเบ้ีย (31,975)              (73,644)              (2,195)                (475)                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (76,504)              (26,437)              (8,954)                (3,720)                
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,076,433          1,620,133          1,391,695          626,691             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ -                         -                         15,000               (29,000)              
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 5,669                 272                    -                         -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 31,500               23,154               -                         -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,469                 46                      -                         16                      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (331,600)            (256,683)            (95,860)              (24,095)              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (5,157)                (7,483)                (5,100)                (5,853)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) (10,176)              (12,027)              (8,786)                4,185                 
เงินปันผลรับ 89,122               -                         561,122             258,649             
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (214,173)            (252,721)            466,376             203,902             
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ (120,000)            530,000             -                         600,000             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 15,383               (353,533)            -                         600,000             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 64,879               60,750               -                         -                         
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน (144,712)            (118,270)            -                         -                         
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (144,654)            (132,793)            (33,620)              (34,418)              
จ่ายช าระหน้ีสินส าหรับการไดม้าซ่ึงประทานบตัร (112,550)            (6,049)                (110,550)            (6,049)                
เงินปันผลจ่าย -                         (99,426)              -                         -                         
จ่ายดอกเบ้ีย (107,071)            (106,924)            (106,914)            (106,588)            
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (548,725)            (226,245)            (251,084)            1,052,945          
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ 100,019             168,351             -                         -                         

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,413,554          1,309,518          1,606,987          1,883,538          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7,675,790          4,820,998          2,929,775          1,449,904          
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 8                        132                    8                        132                    
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 9,089,352          6,130,648          4,536,770          3,333,574          

#REF! #REF! #REF! #REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 141,096             318,295             26,450               27,145               
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 96,235               -                         96,235               -                         
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,914                 -                         -                         -                         
   โอนสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                         22,637               -                         -                         
   โอนสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         4,472                 -                         -                         
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากประมาณการคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง
      และตน้ทุนในการร้ือถอน 2,304                 14,177               438                    13,913               
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอน 5                        -                         -                         -                         
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         809,016             25,000               

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 34,174               48,909               3,535                 19,189               
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
      การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
      -  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,603               -                         (2,282)                -                         
      -  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน -                         -                         339                    -                         
      -  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,385               -                         (1,595)                -                         
      -  ส ารองตน้ทุนในการร้ือถอน (1,101)                -                         (363)                   -                         
   เงินปันผลคา้งจ่าย 2,881,633          1,192,000          2,682,000          1,192,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(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 มูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในกระแสเงินสด ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,980,000            26,412,551          300,000                 11,431,755          (7,636,134)             (124,012)                (7,760,146)             33,364,160            1,348,323            34,712,483          
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                             1,063,355            -                             -                             -                             1,063,355              20,972                 1,084,327            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                             (2,115)                  680,292                 32,207                   712,499                 710,384                 97,792                 808,176               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                             1,061,240            680,292                 32,207                   712,499                 1,773,739              118,764               1,892,503            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                             (2,682,000)          -                             -                             -                             (2,682,000)             -                           (2,682,000)          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                             -                           -                             -                             -                             -                             (189,004)              (189,004)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,980,000            26,412,551          300,000                 9,810,995            (6,955,842)             (91,805)                  (7,047,647)             32,455,899            1,278,083            33,733,982          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 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 -                           -                           -                             825,710               -                             -                             -                             825,710                 45,081                 870,791               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                             (3,777)                  1,548,727              (20,595)                  1,528,132              1,524,355              143,836               1,668,191            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                             821,933               1,548,727              (20,595)                  1,528,132              2,350,065              188,917               2,538,982            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                             (1,192,000)          -                             -                             -                             (1,192,000)             -                           (1,192,000)          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                             -                           -                             -                             -                             -                             (99,426)                (99,426)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2,980,000            26,412,551          300,000                 8,603,424            (5,723,407)             (162,311)                (5,885,718)             32,410,257            1,366,579            33,776,836          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน -

ส ารองรายการ

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -  ป้องกนัความเส่ียง รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,980,000              26,412,551            300,000                 10,454,569            (124,012)                           40,023,108            

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             1,769,708              -                                         1,769,708              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             32,207                               32,207                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             1,769,708              32,207                               1,801,915              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             (2,682,000)             -                                         (2,682,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 2,980,000              26,412,551            300,000                 9,542,277              (91,805)                             39,143,023            

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

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             642,434                 -                                         642,434                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (20,595)                             (20,595)                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             642,434                 (20,595)                             621,839                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             (1,192,000)             -                                         (1,192,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 2,980,000              26,412,551            300,000                 6,926,853              (162,311)                           36,457,093            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี               
5 พฤศจิกายน 2536 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตปูนซีเมนต ์
และมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 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 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง 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 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดน้ าขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง มา
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        31 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์
เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือจ านวนของกระแสเงินสด ท่ีอา้งอิง
กบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ          
กลุ่มบริษทั 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  16 เร่ือง สัญญาเช่า          
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ             
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 922 1,513 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,266 284 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 10 19 อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 51 54 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ - - 7 119 ราคาตลาด 
ซ้ือสาธารณูปโภค - - 252 270 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 122 107 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 128 223 5 48 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 89 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - 6 - 6 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 3 8 3 8 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือสินคา้ 135 162 135 162 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ                      1 1 - - ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ 112 182 - - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 14 84 9 26 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 23 25 19 ตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 1 - 1 อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงนิฝำกและเงนิลงทุนระยะส้ันกบัสถำบันกำรเงนิ                    
ทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     

สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,149,899 1,438,315 459,263 965,895 

รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,149,899 1,438,315 459,263 965,895 

     
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                                  

(หมำยเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 1,670,722 1,198,954 

การร่วมคา้ 37,589 33,774 5,126 3,751 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,589 33,774 1,675,848 1,202,705 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จ ากดั - - 1,620,000 1,520,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ากดั - - 295,000 345,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จ ากดั - - 590,000 605,000 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จ ากดั - - 180,000 180,000 

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั - - - 50,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,685,000 2,700,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 2,700,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 345,000 
หกั:  รับช าระคืนระหวา่งงวด - (360,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 - 2,685,000 
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ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันจ านวน 2,685 ล้านบาท                           
(31 ธันวาคม 2563: 2,700 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 - 1.45 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 
1.37 - 1.49 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีใหกู้ย้มื   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดรับช าระ

ภายในหน่ึงปี - บริษทัยอ่ย - - 467 288 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(มีกรรมการร่วมกนั) 17,483 31,477 15,083 30,150 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,483 31,477 15,550 30,438 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ี                                

ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี - บริษทัยอ่ย - - 633 570 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 633 570 
     
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกนั     
สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 120,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 120,000 - - 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000 - 

หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด (120,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 120 ลา้นบาท 
ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.49 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 16)     

บริษทัยอ่ย - - 262,615 349,250 
บริษทัร่วม 47,700 94,021 47,700 94,021 
การร่วมคา้ 8,320 34,148 8,312 34,140 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 57,719 56,275 8,552 7,219 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113,739 184,444 327,179 484,630 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั             

(หมำยเหตุ 11.2)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 12,715 14,682 12,715 14,682 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,976) (7,931) (7,976) (7,931) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,739 6,751 4,739 6,751 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 27 49 27 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1 1 1 1 

รวม 50 28 50 28 
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3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,109,485 3,617,715 4,536,770 1,902,775 

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจ า 1,991,721 4,074,885 - 1,027,000 

รวม 9,101,206 7,692,600 4,536,770 2,929,775 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (11,854) (16,810) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,089,352 7,675,790 4,536,770 2,929,775 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,149,899 1,438,315 459,263 965,895 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 4.25 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 32 ลา้นตากา หรือประมาณ 11.9 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 47 ลา้นตากา หรือประมาณ 16.8 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นประกนั
การออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 36,703 29,788 667,664 1,011,755 

มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป 43 43 43 43 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  36,746 29,831 667,707 1,011,798 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,789,998 3,772,913 1,599,490 1,474,875 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 126,294 115,204 6,836 1,476 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 63,456 51,381 - - 

มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป 372,104 366,991 48,831 51,325 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,351,852 4,306,489 1,655,157 1,527,676 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (244,308) (240,491) (41,410) (41,308) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,107,544 4,065,998 1,613,747 1,486,368 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 4,144,290 4,095,829 2,281,454 2,498,166 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 843 3,943 1,008,141 190,907 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69,111 78,957 6,870 33,125 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 546,770 479,580 - - 

รายไดค้า้งรับตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บ 168,867 190,153 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 784,748 748,690 6,870 33,125 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (12,939) (13,252) (720) (896) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 771,809 735,438 6,150 32,229 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 772,652 739,381 1,014,291 223,136 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,916,942 4,835,210 3,295,745 2,721,302 
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5. กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 343,497 36,579 
บวก: รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 28,088 - 
หกั:  กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (1,674) (544) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 369,911 36,035 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ สดัส่วน  รายไดเ้งินปันผล 
บริษทั ความสมัพนัธ์ เงินลงทุน ราคาทุน ส าหรบงวดสามเดือน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  2564 2563 2564 2563  2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 200,000 25,000 
บริษทั สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 162,000 32,000 
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 30,000 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 80,000 22,000 
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 13,191,469 451,540 - 
บริษทั สยามซิต้ีซีเมนต ์ (เวียดนาม) จ  ากดั ถือหุ้นทางตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 342,129 184,649 
รวม    39,900,676 39,900,676 1,265,669 283,649 

7. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 
การร่วมคา้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          
คอร์ปอเรชัน่  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชา 40 40 2,052,212 1,896,326 2,145,611 2,145,611 

รวม     2,052,212 1,896,326 2,145,611 2,145,611 
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บริษทัฯได้น าใบหุ้นของการร่วมค้าดังกล่าวไปค ้ าประกันสัญญาวงเงินกู้ยืมของการร่วมค้ากบัสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง และสัญญาวงเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น 
การด ารงอตัราส่วนการถือหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าว เป็นตน้ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 การร่วมคา้
ดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขสัญญาวงเงินกูย้ืมโดยปลดจ าน าใบหุ้นของบริษทัฯท่ีน าไปค ้าประกนัสัญญาเงินกูย้ืม
ดงักล่าว โดยบริษทัฯไดรั้บคืนใบหุน้จากธนาคารดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรและ            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและรับรู้รายได้เงินปันผลจากการ       
ร่วมคา้ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         

ในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน่ 162,038 135,863 82,970 171,255 89,122 - 

รวม 162,038 135,863 82,970 171,255 89,122 - 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

    31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

    2564  2563 2564  2563 2564  2563 

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

ถ่านหิน 
 

ไทย 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 

44.99 44.99 2,071,349 1,975,966 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร          
เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เอทานอล 

ไทย 
 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 
 

4.72 4.72 103,954 101,323 94,469 94,469 

รวม      2,175,303 2,077,289 577,896 577,896 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  
ส่วนแบ่งก าไร                                   

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                                   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 130,428 59,312 (35,045) (12,210) 
บริษทั ไทย อะโกรเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 2,740 3,416 (109) - 
รวม 133,168 62,728 (35,154) (12,210) 
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มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงค านวณจากราคา
ปิดของหุน้ท่ีแสดงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 2,067 1,819 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 112 111 

รวม 2,179 1,930 

9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 322,305 762,209 
โอนเขา้ 96,235 96,235 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 418,540 858,444 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 118,779 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 2,641 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 - 121,420 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,513 3,513 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,513 3,513 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 318,792 639,917 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 415,027 733,511 
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10. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 75,619,462 40,276,271 
เพ่ิมข้ึน 210,037 95,562 
โอนออก (98,149) (96,235) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (195,463) (149,804) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 683,626 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 76,219,513 40,125,794 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 45,278,771 28,092,577 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 698,016 311,146 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (162,365) (118,809) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 400,938 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 46,215,360 28,284,914 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 342,291 54,662 
ลดลงระหวา่งงวด (19,290) (16,957) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,913) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 321,088 37,705 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 29,998,400 12,129,032 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 29,683,065 11,803,175 
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11. สัญญำเช่ำ 

11.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,747,382 291,549 
เพ่ิมข้ึน 34,174 3,535 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 11,603 (2,282) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (122,048) (26,121) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13,588 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,684,699 266,681 

11.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,148,277 2,234,294 279,069 307,950 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (550,993) (570,877) (16,917) (16,073) 

รวม 1,597,284 1,663,417 262,152 291,877 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่ากบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,715 14,682 12,715 14,682 

ประกอบดว้ย     
   หน้ีสินสญัาเช่าหมุนเวยีน 391,245 403,550 90,461 97,947 
   หน้ีสินสญัาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,206,039 1,259,867 171,691 193,930 

 1,597,284 1,663,417 262,152 291,877 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,663,417 291,877 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 34,174 3,535 
การเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 19,026 1,955 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 11,385 (1,595) 
ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (144,654) (33,620) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13,936 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,597,284 262,152 

12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,756,306 469,309 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,756,306 469,309 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,455,317 403,427 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 596 596 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,455,913 404,023 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 240,279 30,180 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 240,279 30,180 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 60,710 35,702 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 60,114 35,106 
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13. ค่ำควำมนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,475,487 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 460,790 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 13,936,277 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,863,691 4,523,948 
ซ้ือเพ่ิม 5,157 5,100 
โอนเขา้ 1,914 - 
ตดัจ าหน่าย (533) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23,492) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 12,846,737 4,529,048 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,735,314 894,017 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 160,810 31,641 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,508) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 2,887,616 925,658 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,128,377 3,629,931 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 9,959,121 3,603,390 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
อ่ืนมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,356,312 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2,376,133 - 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (2,360,750) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 94,375 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,466,070 - 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยจ์  านวน 3,466 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3,356 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.88 ถึง 9.00 ต่อปี            (31 
ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.86 ถึง 9.00 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหน่ึงของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านว 48,872            
ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมาณ 105.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: จ านวน 49,123 ล้านรูเปียะห์
อินโดนีเซีย หรือประมาณ 104.9 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยการท า
สัญญาขอวงเงินสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง สัญญาการขอวงเงินสแตนด์บาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขบางประการท่ีบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระ
ผกูพนัเพิ่มเติม เป็นตน้ 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,326 138,458 55,394 126,700 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,906,385 3,810,709 1,563,866 1,430,211 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,413 45,986 271,785 357,930 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 160,588 183,188 30,876 40,034 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,784 16,545 2,712 2,680 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 120,197 99,284 74,508 37,481 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,318,693 4,294,170 1,999,141 1,995,036 
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน 7,516,274 7,578,365 6,992,125 6,989,500 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,261,807) (339,184) (6,992,125) - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ                  
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 254,467 7,239,181 - 6,989,500 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนมีการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,578,365 6,989,500 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 64,879 - 
         ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการกูย้มืระหวา่งงวด 2,625 2,625 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งงวด (144,712) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,117 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 7,516,274 6,992,125 

เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 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 

สัญญาเงินกูด้งักล่าวไดก้ าหนดเงื่อนไขบางประเภทที่บริษทัฯตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น การด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงินต่าง ๆ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 บ ริษทัย ่อยในต่างประเทศมีเงินกู ย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื ่น                
จ านวน 833 ลา้นรูปีศรีลงักา และ 289,322 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 524.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 1,217 ล้านรูปีศรีลงักา และ 303,650 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 588.9 ล้านบาท) ซ่ึงเงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 - 6.63 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 3.20 - 6.84 ต่อปี) และมีก าหนด
ช าระคืนภายในปี 2567 
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18. หุ้นกู้ 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของบัญชีหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการสรุปไดด้งัน้ี 

      มูลค่าตามบญัชี                                          

 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย อาย ุ

วนัครบก าหนด             
ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (บาท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
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 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 16,000,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย   (23,935) (24,869) 
รวมหุ้นกู ้      15,976,065 15,975,131 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 15,975,131 15,975,131 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 934 934 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 15,976,065 15,976,065 

 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้ก าหนด
ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 

19.  รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 8,614,238 8,758,776 4,736,756 5,492,294 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 1,434,630 1,838,327 - - 
บริการก าจดัของเสียและท าความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรม 235,701 319,480 - - 

อ่ืน ๆ 93,345 98,935 33,829 44,469 
รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10,377,914 11,015,518 4,770,585 5,536,763 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 10,277,384 10,854,601 4,770,585 5,536,763 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 100,530 160,917 - - 
รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10,377,914 11,015,518 4,770,585 5,536,763 
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20. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 182,690 149,436 85,555 70,321 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ           
จากภาษีน าเขา้วตัถุดิบระหวา่งงวด 7,335 9,074 - - 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            
ของปีก่อน (774) 4,775 - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งงวด 9,213 - 8,954 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 6,106 674 16,236 19,798 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 204,570 163,959 110,745 90,119 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลก าไร(ขาดทุน) 
จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 8,052 (5,149) 8,052 (5,149) 

21. ก ำไรต่อหุ้น  

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

22. เงินปันผล 

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 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 9.0 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 2,682 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าว             
ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564  
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี   
             (หน่วย: ลา้นบาท)    

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ                
หินทราย การคา้  

ผลิตภณัฑว์สัดุ
ก่อสร้าง อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ            
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยได้                 
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้
ภายนอก 6,908 6,699 1,502 1,905 1,074 1,438 655 647 239 327 10,378 11,016 - - 10,378 11,016 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,175 1,748 83 91 647 1,051 6 1 259 297 2,170 3,188 (2,170) (3,188) - - 

รวมรำยได้ 8,083 8,447 1,585 1,996 1,721 2,489 661 648 498 624 12,548 14,204 (2,170) (3,188) 10,378 11,016 
                 
ผลกำรด ำเนินงำน                 
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 2,528 2,548 272 397 274 481 214 212 78 122 3,366 3,760 (170) (175) 3,196 3,585 
รายไดอ่ื้น               40 75 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย               (1,509) (1,997) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (500) (467) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน               (15) (20) 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้               162 136 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               133 63 
รายไดท้างการเงิน               22 18 
ตน้ทุนทางการเงิน               (290) (358) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้               1,289 1,035 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (205) (164) 

ก ำไรส ำหรับงวด               1,084 871 
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24. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

24.1.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 969.6 ล้านบาท 719.5 ล้านรูปีศรีลงักา 32.1 ล้านตากา และ 12,823.6 ล้าน
ดองเวียดนาม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 70.7 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า
และการค ้าประกนัอ่ืน ๆ ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

24.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัร่วมและการร่วมคา้คงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 5.9 ลา้นบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 
0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

24.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ 

24.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงมีขอ้พิพาทท่ียื่นต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 
เก่ียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจ านวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหน่ึง โดยการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ อยา่งไร
ก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าวได้ใน
ขณะน้ีแต่เช่ือวา่ความเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพาทดงักล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระส าคญัต่อ           บริษทั
ยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชี 

24.2.2 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 86 ล้านบาท)     
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยเช่ือว่าขอ้กล่าวหาปราศจาก
หลกัการและพื้นฐานในการประเมิน และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ความเป็นไปไดท่ี้
คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ยอยู่ในระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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นอกจากน้ี กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาไดด้ าเนินการตรวจสอบบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
ศรีลงักา โดยกล่าวหาว่าบริษทัย่อยดงักล่าวหลีกเล่ียงการช าระอากรและภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้
ปูนซีเมนตแ์ละสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีทางกรมศุลกากรยงัไม่มีการแจง้ยอดประเมิน
ภาษีดงักล่าวแก่บริษทัยอ่ย จึงท าให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้กล่าวหาดงักล่าวไดใ้นขณะน้ี 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวเช่ือว่าบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินพิธีการทางศุลกากรและการ
แสดงมูลค่าการน าเขา้ตาม Schedule E แห่งพิธีการศุลกากรของประเทศศรีลงักาแลว้ และเม่ือพิจารณา
จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ              บริษทัยอ่ย
ดงักล่าว แลว้เห็นวา่ความเป็นไปไดท่ี้คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระส าคญัต่อ             บริษทัยอ่ย
อยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

24.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นการประเมินภาษีอากรส าหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 119.4 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 19 ลา้นบาท) ในส่วนของค่าใช้จ่ายทาง
ภาษีส าหรับรายจ่ายดอกเบ้ียและค่าสิทธ์ิท่ีจ่าย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าตดัสินของ
กรมสรรพากรของประเทศศรีลงักา และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ความเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักามีกรณีพิพาททัว่ไปและกรณีพิพาทดา้นภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ี
ปรึกษาดา้นภาษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าความเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพาทดงักล่าวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากกรณีเหล่าน้ีไวใ้นบญัชี 

24.2.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศบังกลาเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีความด้านภาษีอากรท่ีเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินไดก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมเป็นเงินท่ีถูกเรียกร้องหรือประเมินทั้งส้ิน 
206 ล้านตากา (หรือประมาณ 76 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูบ้ริหารของ
บริษทัย่อยไดส้อบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการประเมินขอ้
โตแ้ยง้และคดีความดา้นภาษีอากรในอดีตและไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับกรณีดงักล่าว
ไวแ้ลว้จ านวน 33 ลา้นตากา (หรือประมาณ 12 ลา้นบาท)   

24.2.5 ในเดือนธนัวาคม 2563 กรมสรรพากรของประเทศกมัพูชาไดมี้การประเมินการยื่นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของ
การร่วมค้าส าหรับปี 2561 - 2563 ต ่ าไป โดยผู ้บริหารของการร่วมค้าดังกล่าวได้มีการประมาณ            
จ  านวนเงินสูงสุดท่ีคาดวา่จะจ่ายส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวจ านวน 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 25 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การร่วมค้าดงักล่าวได้บนัทึกประมาณการ
หน้ีสินจากการประเมินภาษีดงักล่าวไวแ้ลว้เตม็จ านวน  
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24.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชยใน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากนโยบายของบริษทัฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจ านวน 46 ล้านบาท โดยการ
พิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ
ไดส้อบทานผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินจ านวน 11 ล้านบาท ท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายของบริษทัฯส าหรับกรณีดงักล่าวไวแ้ลว้ 

25. ภำระผูกพนั 

25.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัดงัน้ี  

25.1.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน  505 ล้านบาท                          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 210 ลา้นบาท)  

25.1.2 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและบริการอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี            
31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการดงักล่าวเป็น
จ านวนเงิน 327 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 289 ลา้นบาท) 

25.1.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนด 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี            
31 มกราคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอตัราท่ี
ระบุในสัญญา 

25.1.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีน ามาใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
อาทิ ระบบบญัชี ระบบการจัดการการขนส่ง รวมถึงสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษาระบบ
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.1.5   บริษทัฯไดท้  าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก่ียวกบัการให้บริการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.1.6 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญารับบริการระยะยาวท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาพนักงานชั่วคราว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.1.7 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบและเช้ือเพลิง การจา้งงานขนส่งและการขายสินคา้ 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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25.1.8 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีก าหนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

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

25.1.10 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน โดยเงินสมทบดงักล่าวค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย
และอตัราท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

25.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเก่ียวกบัการจา้งผลิตทรายส าหรับใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรีต 
ซ่ึงสัญญาดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนตามปริมาณท่ีผลิตจริงและอตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.2 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าและบริการอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 49.1  
ลา้นบาท 

25.3 การร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเช่าเคร่ืองจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซ่ึงสัญญาดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 25 ปี โดยการจ่ายค่าเช่าผนัแปรจะ
ค านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตและใชจ้ริง 

25.4 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 16.8 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 53.0 ลา้นบาท  

26. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและอตัรำดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีการป้องกันความเส่ียงส าหรับความเส่ียงสุทธิของ
ยอดขายและยอดซ้ือท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
โดยสถานะการป้องกนัความเส่ียงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ีรายงาน 
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 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
บริษทัฯมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement) ของเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ่มเป็นอตัราคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  มูลค่ายติุธรรม 
  ขาดทุน 
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  19.0 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  144.0 

27. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 19.0 19.0 11.1 11.1 
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 144.0 144.0 144.0 144.0 

28.     เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน - เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัร่วม”) มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 157.5 ล้านบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดังกล่าวจ านวน 70.9 ลา้นบาทใน              
ไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(มหาชน) (“บริษทัร่วม”) มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 25.0 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 1.2 ลา้นบาท
ในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 
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เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท นครหลวง คอนกรีต จ ากดั (“บริษทัย่อย”)               
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
31 มีนาคม 2564 ในจ านวนหุน้ละ 4.0 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 100.0 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับ
จากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ  ากดั (“บริษทัยอ่ย”)  มี
มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564               
ในจ านวนหุ้นละ 43.0 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 43.0 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัย่อย
ดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ 
(“การร่วมค้า”) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 12.0 ลา้นเหรียญ บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงักล่าว
จ านวน 4.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 149.9 ลา้นบาทในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิต้ีพาวเวอร์ จ  ากดั (“บริษทัย่อย”)            
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564             
ในจ านวนหุ้นละ 6.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 131.0 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 


