
 

 

 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
สิ'นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื)อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ) งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื)น 
การสอบทานนี' มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)มีนยัสาํคญัทั'งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั'นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที) 34 เรื)อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
 
ศิริวรรณ นิตยด์าํรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2565 



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2, 3 5,511,357              9,662,200              1,421,892                  4,880,773              
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 4,964,921              4,780,309              3,778,388                  2,723,064              
เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             3,240,000                  2,815,000              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,485                     526                        -                                 18                          
สินคา้คงเหลือ 5 4,149,728              4,440,601              1,721,873                  2,029,930              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 126,894                 308,085                 18,554                       13,955                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2 330,612                 335,340                 103,443                     90,728                   

15,084,997            19,527,061            10,284,150                12,553,468            
สินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 17,541                   16,643                   -                                 -                             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,102,538            19,543,704            10,284,150                12,553,468            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 3 12,383                   12,502                   -                                 -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             39,900,676                39,900,676            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,107,821              2,097,543              2,145,611                  2,145,611              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,912,754              2,688,994              577,896                     577,896                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 495,724                 495,724                 687,793                     690,104                 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 27,496,693            29,190,099            11,084,596                11,305,294            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10.1 1,422,208              1,556,578              260,416                     273,072                 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 32,899                   33,495                   32,899                       33,495                   
ค่าความนิยม 11 14,072,446            14,936,191            -                                 -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 8,112,481              9,845,715              3,477,673                  3,507,526              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,190,786              1,199,477              615,213                     636,288                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 405,485                 412,023                 140,088                     142,689                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 58,261,680            62,468,341            58,922,861                59,212,651            
รวมสินทรัพย์ 73,364,218            82,012,045            69,207,011                71,766,119            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินอืน 13 3,869,966              3,013,609              1,200,000                  -                             
เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั 2 700,000                 -                             700,000                     -                             
เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             980,000                     -                             
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 14 5,216,549              5,493,687              2,894,581                  2,737,522              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน
    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 246,598                 7,238,398              -                                 7,000,000              
ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 10.2 400,021                 438,121                 83,582                       95,445                   
ส่วนของหนีสินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 121,557                 120,591                 119,626                     118,680                 
เงินปันผลคา้งจ่าย 3,005,277              -                             2,682,000                  -                             
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 10,643                   77,788                   4,988                         76,478                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 368,199                 372,102                 159,343                     146,120                 
รายไดร้อการตดับญัชี 868,952                 966,599                 413,272                     459,561                 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 276,027                 265,060                 267,386                     253,160                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน ๆ 1,574,149              1,559,679              761,338                     672,621                 
หนีสินหมุนเวยีนอืน 403,400                 302,511                 61,199                       51,934                   
รวมหนีสินหมุนเวยีน 17,061,338            19,848,145            10,327,315                11,611,521            
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน - สุทธิ
    จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 224,800                 288,532                 -                                 -                             
หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึงปี 2, 10.2 999,418                 1,100,513              171,600                     176,352                 
หุน้กู ้ 16 15,979,886            15,978,918            15,979,886                15,978,918            
หนีสินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 809,025                 925,173                 803,985                     917,980                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,454,055              2,489,205              1,639,779                  1,646,802              
สาํรองค่าฟืนฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอน 371,104                 370,103                 133,060                     136,614                 
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,262,354              1,686,687              -                                 -                             
หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 96,391                   97,983                   -                                 -                             
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 22,197,033            22,937,114            18,728,310                18,856,666            
รวมหนีสิน 39,258,371            42,785,259            29,055,625                30,468,187            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000                  2,980,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000                  2,980,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,412,551            26,412,551            26,412,551                26,412,551            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 300,000                 300,000                 300,000                     300,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,210,559            13,090,053            10,458,835                11,610,751            
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,981,035)             (5,069,241)             -                                 (5,370)                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 32,922,075            37,713,363            40,151,386                41,297,932            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,183,772              1,513,423              -                                 -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,105,847            39,226,786            40,151,386                41,297,932            
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,364,218            82,012,045            69,207,011                71,766,119            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน  
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 17 12,575,759        10,377,914        5,261,902          4,770,585          
รายไดเ้งินปันผล 6, 7 -                        -                        1,375,262          1,354,791          
รายไดอื้น 43,677               40,118               24,776               28,012               
รวมรายได้ 12,619,436        10,418,032        6,661,940          6,153,388          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 8,486,483          7,060,547          3,627,233          2,997,557          
ตน้ทุนการให้บริการ 144,138             121,288             33,555               30,563               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,957,044          1,509,372          701,621             633,581             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 480,727             449,553             383,990             377,588             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 708,651             11,586               151,100             -                        
ค่าใชจ่้ายอนื 20,258               3,219                 11,180               14,077               
รวมค่าใช้จ่าย 11,797,301        9,155,565          4,908,679          4,053,366          
กําไรจากการดําเนินงาน 822,135             1,262,467          1,753,261          2,100,022          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 123,616             162,038             -                        -                        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 238,682             133,168             -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 25,329               21,350               14,734               14,095               
ตน้ทุนทางการเงิน (248,873)           (290,126)           (191,557)           (233,664)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 960,889             1,288,897          1,576,438          1,880,453          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (126,102)           (204,570)           (46,354)             (110,745)           
กําไรสําหรับงวด 834,787             1,084,327          1,530,084          1,769,708          

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 802,344             1,063,355          1,530,084          1,769,708          
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,443               20,972               

834,787             1,084,327          

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 19
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 2.69                   3.57                   5.13                   5.94                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 298,000             298,000             298,000             298,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 834,787             1,084,327          1,530,084          1,769,708          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,925,514)        728,153             -                        -                        
ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,370                 32,207               5,370                 32,207               
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ
   อตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (24,631)             49,931               -                        -                        
รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,944,775)        810,291             5,370                 32,207               
รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม - ผลกาํไร(ขาดทุน)
   จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 162                    (2,115)               -                        -                        
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 162                    (2,115)               -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (2,944,613)        808,176             5,370                 32,207               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,109,826)        1,892,503          1,535,454          1,801,915          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (2,109,288)        1,773,739          1,535,454          1,801,915          
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (538)                  118,764             

(2,109,826)        1,892,503          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 960,889             1,288,897          1,576,438          1,880,453          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (362,298)           (295,206)           -                        -                        
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (1,375,262)        (1,354,791)        
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 921,709             981,470             358,061             372,145             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน(กลบัรายการ) (14,865)             3,504                 (1,624)               (74)                    
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) (11,768)             26,414               (10,415)             (544)                  
   กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (16)                    (19,290)             -                        (16,957)             
   ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์
      สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,725                 27,162               9,892                 30,995               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและสาํรองอืน 51,848               54,930               31,381               31,985               
   ตดัจาํหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพย์ (2,152)               (2,152)               -                        -                        
   ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 8,374                 23,033               5,006                 11,342               
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 741,549             10,987               152,636             (14,602)             
   รายไดท้างการเงิน (25,329)             (21,350)             (14,734)             (14,095)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 226,106             266,427             179,353             218,030             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสินดาํเนินงาน 2,503,772          2,344,826          910,732             1,143,887          
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพมิขึน)
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (318,737)           (84,350)             (116,733)           244,174             
   สินคา้คงเหลือ (36,289)             87,322               318,472             94,742               
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 49,064               (101,536)           (4,599)               5,689                 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (7,511)               4,753                 (12,778)             8,779                 
หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (64,211)             147,143             177,468             3,589                 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินหมุนเวยีนอืน 36,934               (140,403)           (58,567)             (35,622)             
   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 16                      (7,209)               -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (45,556)             (79,796)             (36,766)             (66,856)             
   สาํรองค่าฟืนฟสูภาพเหมือง (250)                  (6,206)               (250)                  (576)                  
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,117,232          2,164,544          1,176,979          1,397,806          
   เงินสดรับจากดอกเบีย 27,666               20,368               6,271                 5,038                 
   จ่ายดอกเบีย (35,335)             (31,975)             (5,873)               (2,195)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (70,014)             (76,504)             (13,398)             (8,954)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,039,549          2,076,433          1,163,979          1,391,695          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ -                        -                        (425,000)           15,000               
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง -                        5,669                 -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย -                        31,500               -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 317                    6,469                 317                    -                        
ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (275,016)           (331,600)           (109,930)           (95,860)             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน (6,125)               (5,157)               (6,125)               (5,100)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืนลดลง(เพมิขึน) 3,764                 (10,176)             (197)                  (8,786)               
เงินปันผลรับ 103,791             89,122               293,792             561,122             
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (173,269)           (214,173)           (247,143)           466,376             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินอืนเพมิขึนสุทธิ 983,571             15,383               1,200,000          -                        
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 700,000             (120,000)           700,000             -                        
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        980,000             -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนเพมิขึน 64,634               64,879               -                        -                        
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน (7,087,423)        (144,712)           (7,000,000)        -                        
จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (135,787)           (144,654)           (29,754)             (33,620)             
จ่ายชาํระหนีสินสําหรับการไดม้าซึงประทานบตัร (123,038)           (112,550)           (120,834)           (110,550)           
เงินปันผลจ่าย (5,836)               -                        -                        -                        
จ่ายดอกเบีย (105,233)           (107,071)           (105,185)           (106,914)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,709,112)        (548,725)           (4,375,773)        (251,084)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน(ลดลง) (308,067)           100,019             -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (4,150,899)        1,413,554          (3,458,937)        1,606,987          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 9,662,200          7,675,790          4,880,773          2,929,775          
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน
   ทีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 56                      8                        56                      8                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 5,511,357          9,089,352          1,421,892          4,536,770          

#REF! #REF! #REF! #REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 149,033             141,096             29,754               26,450               
   โอนทีดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                        96,235               -                        96,235               
   โอนทีดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        1,914                 -                        -                        
   ทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพมิขึน(ลดลง)จากประมาณการค่าฟืนฟสูภาพเหมือง
      และตน้ทุนในการรือถอน (4,975)               2,304                 (4,975)               438                    
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากประมาณการตน้ทุนในการรือถอน -                        5                        -                        -                        
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        928,478             809,016             
รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   การไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 32,857               34,174               13,023               3,535                 
   สินทรัพยแ์ละหนีสินเพมิขึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
      การเปลียนแปลงสัญญาเช่า
      -  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 27,708               11,603               (1,837)               (2,282)               
      -  ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน (38)                    -                        (38)                    339                    
      -  หนีสินตามสัญญาเช่า 27,669               11,385               (1,927)               (1,595)               
      -  สาํรองตน้ทุนในการรือถอน (16)                    (1,101)               -                        (363)                  
   เงินปันผลคา้งจ่าย 3,005,277          2,881,633          2,682,000          2,682,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูมี้
ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที

แปลงค่างบการเงิน สาํรองรายการ รวมองคป์ระกอบอนื ไม่มีอาํนาจ
ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -  ทีเป็นเงินตรา ป้องกนัความเสียง ของส่วน รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในกระแสเงินสด ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 2,980,000          26,412,551        300,000                 13,090,053          (5,063,871)            (5,370)                   (5,069,241)            37,713,363            1,513,423            39,226,786          
กาํไรสําหรับงวด -                         -                        -                            802,344               -                            -                            -                            802,344                 32,443                 834,787               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                        -                            162                      (2,917,164)            5,370                     (2,911,794)            (2,911,632)            (32,981)               (2,944,613)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                            802,506               (2,917,164)            5,370                     (2,911,794)            (2,109,288)            (538)                    (2,109,826)          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                         -                        -                            (2,682,000)          -                            -                            -                            (2,682,000)            -                          (2,682,000)          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                        -                            -                          -                            -                            -                            -                            (329,113)             (329,113)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 2,980,000          26,412,551        300,000                 11,210,559          (7,981,035)            -                            (7,981,035)            32,922,075            1,183,772            34,105,847          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 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          
กาํไรสําหรับงวด -                         -                        -                            1,063,355            -                            -                            -                            1,063,355              20,972                 1,084,327            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                        -                            (2,115)                 680,292                 32,207                   712,499                 710,384                 97,792                 808,176               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                            1,061,240            680,292                 32,207                   712,499                 1,773,739              118,764               1,892,503            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                         -                        -                            (2,682,000)          -                            -                            -                            (2,682,000)            -                          (2,682,000)          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                        -                            -                          -                            -                            -                            -                            (189,004)             (189,004)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 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          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื
ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน -
สาํรองรายการ

ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -  ป้องกนัความเสียง รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 2,980,000              26,412,551            300,000                 11,610,751            (5,370)                               41,297,932            
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             1,530,084              -                                        1,530,084              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             5,370                                5,370                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             1,530,084              5,370                                1,535,454              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                             -                             -                             (2,682,000)             -                                        (2,682,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 2,980,000              26,412,551            300,000                 10,458,835            -                                        40,151,386            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,980,000              26,412,551            300,000                 10,454,569            (124,012)                           40,023,108            
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             1,769,708              -                                        1,769,708              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             32,207                              32,207                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             1,769,708              32,207                              1,801,915              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                             -                             -                             (2,682,000)             -                                        (2,682,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 2,980,000              26,412,551            300,000                 9,542,277              (91,805)                             39,143,023            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั)งขึ)นเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดัเมื2อวนัที2               
5 พฤศจิกายน 2536 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตปูนซีเมนต ์
และมีที2อยู่ที2จดทะเบียนตั) งอยู่เลขที2  199 ชั) น 3, 10, 12 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานที2 1 และโรงงานที2 3 ตั)งอยู่เลขที2 99 หมู่ที2 9 และ
โรงงานที2 2 ตั) งอยู่เลขที2 219 โรงงานมอร์ตาร์ ตั)งอยู่เลขที2 41/2 และโรงเตรียมเชื)อเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตั)งอยูเ่ลขที2 301 หมู่ที2 5 ถนนมิตรภาพ กม. 129 - 133 ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื&อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื)อไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัในช่วงที2เศรษฐกิจ
กาํลงัฟื) นตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาจากการลดค่าเงินรูปีศรีลังกาและอตัราเงินเฟ้อที2เพิ2มสูงขึ)นอย่างต่อเนื2อง 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ2 งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี2ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี) สิน หนี) สินที2อาจเกิดขึ)นอยา่งต่อเนื2องรวมถึงประเด็นทางการ
บญัชีอื2น ๆ ที2เกี2ยวขอ้ง ทั)งนี) ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เมื2อสถานการณ์มี
การเปลี2ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี) จดัทาํขึ)นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที2 34 เรื2อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลนี) จดัทาํขึ)นเพื2อให้ขอ้มูลเพิ2มเติมจากงบการเงินประจาํปีที2นาํเสนอครั) งล่าสุด ดงันั)น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี2ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื2อไม่ให้
ขอ้มูลที2นาํเสนอซํ) าซ้อนกบัขอ้มูลที2ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี)ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที2บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี)  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึ)นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํขึ)นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ)นสุดวนัที2 31 ธนัวาคม 
2564 และไม่มีการเปลี2ยนแปลงโครงสร้างที2สาํคญัเกี2ยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี) จดัทาํขึ)นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที2ใช้ใน              
งบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2มีการปรับปรุงซึ2 งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที2มีรอบระยะเวลาบญัชี
เริ2มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที2สําคญักบับุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื2อนไขทางการคา้และเกณฑที์2ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั
เหล่านั)นซึ2 งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั)งนี) ไม่มีการเปลี2ยนแปลงที2มีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคาของ
รายการธุรกิจกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัที2สาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี)  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                                
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 898 922 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,271 1,266 
รายไดด้อกเบี)ย - - 11 10 
รายไดอื้2น - - 68 51 
ซื)อสินคา้ - - 128 7 
ซื)อสาธารณูปโภค - - 320 252 
ค่าบริการจ่าย - - 98 122 
ดอกเบี)ยจ่าย - - 2 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 325 128 1 5 
รายไดเ้งินปันผล - - 104 89 
ค่าบริการจ่าย 4 3 4 3 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
ซื)อสินคา้ 294 135 292 135 
รายการธุรกิจกบับริษทัที2เกี2ยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ                      1 1 - - 
ซื)อสินคา้ - 112 - - 
ค่าบริการจ่าย 34 14 6 9 
ค่าใชจ่้ายอื2น 28 28 21 25 
ดอกเบี)ยจ่าย 2 1 2 - 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงันี)   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิฝากและเงนิลงทุนระยะสั&นกับสถาบันการเงนิที'

เกี'ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     

สถาบนัการเงินที2เกี2ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 851,714 1,270,779 456,131 657,507 

รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั)นกบัสถาบนัการเงิน
ที2เกี2ยวขอ้งกนั 851,714 1,270,779 456,131 657,507 

     
ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื'น - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน                        

(หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 1,937,487 1,113,652 

การร่วมคา้ 137,114 131,264 5,494 2,449 

รวมลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 137,114 131,264 1,942,981 1,116,101 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั&นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จาํกดั - - 1,595,000 1,610,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั - - 45,000 105,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จาํกดั - - 600,000 600,000 
บริษทั สยาม ซิตี)  ซีเมนต ์เทรดดิ)ง จาํกดั - - 1,000,000 500,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั)นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั  - - 3,240,000 2,815,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินให้กูย้ืมระยะสั) นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัมีการ
เคลื2อนไหวดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 - 2,815,000 
บวก: เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด - 500,000 
หกั:  รับชาํระคืนระหวา่งงวด - (75,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 - 3,240,000 

ณ วนัที2  31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั) นแก่กิจการที2 เกี2 ยวข้องกันจํานวน 3,240 ล้านบาท                           
(31 ธันวาคม 2564: 2,815 ล้านบาท) ซึ2 งคิดดอกเบี) ยในอตัราร้อยละ 1.43 - 1.72 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 
1.25 - 1.70 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ2งปีนบัจากวนัที2ใหกู้ย้มื   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอื'น - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
ลูกหนี)ตามสญัญาเช่าเงินทุนที2ถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึ2งปี - บริษทัยอ่ย - - 420 519 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัที2เกี2ยวขอ้งกนั 

(มีกรรมการร่วมกนั) 24,219 36,775 19,743 35,292 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 24,219 36,775 20,163 35,811 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื'น - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
ลูกหนี)ตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที2                       

ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ2งปี - บริษทัยอ่ย - - 213 276 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - 213 276 

     
เงนิกู้ยืมระยะสั&นจากสถาบันการเงนิที'เกี'ยวข้องกัน     
สถาบนัการเงินที2เกี2ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 700,000 - 700,000 - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน                      

ที2เกี2ยวขอ้งกนั 700,000 - 700,000 - 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ืมระยะสั) นจากสถาบนัการเงินที2เกี2ยวขอ้งกนั       
มีการเคลื2อนไหวดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 - - 
บวก:  เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด 1,000,000 1,000,000 

หกั:  ชาํระคืนระหวา่งงวด (300,000) (300,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 700,000 700,000 

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงินที2เกี2ยวขอ้งกนัจาํนวน 700 ลา้นบาท 
ซึ2 งคิดดอกเบี)ยในอตัราร้อยละ 1.03 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิกู้ยืมระยะสั&นจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สยามซิตี)พาวเวอร์ จาํกดั - - 900,000 - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั - - 80,000 - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั)นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั  - - 980,000 - 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ) นสุดวนัที2  31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั) นจากกิจการที2 เกี2ยวข้องกันมี         
การเคลื2อนไหวดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 - - 
บวก: เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด - 980,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 - 980,000 

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั) นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัจาํนวน 980 ลา้นบาท ซึ2 งคิด
ดอกเบี)ยในอตัราร้อยละ 0.80 - 1.00 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
     
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื'น - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 907,299 822,886 
บริษทัร่วม 215,782 218,690 215,782 218,690 
การร่วมคา้ 13,239 26,436 13,239 26,436 
บริษทัที2เกี2ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 39,302 89,399 8,542 7,456 

รวมเจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 268,323 334,525 1,144,862 1,075,468 

     
หนี&สินตามสัญญาเช่า - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน             

(หมายเหตุ 10.2)     
บริษทัที2เกี2ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 4,491 6,397 4,491 6,397 
หกั: ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี (4,491) (6,397) (4,491) (6,397) 
รวมหนี) สินตามสญัญาเช่า - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - สุทธิ

จากส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี - - - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที2
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี)  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั)น 59 49 59 49 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื2น 1 1 1 1 

รวม 60 50 60 50 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ&าประกัน 

 ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปนี)   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,773,877 6,168,378 1,421,892 4,430,773 

เงินลงทุนระยะสั)นในเงินฝากประจาํ 1,749,863 3,506,324 - 450,000 

รวม 5,523,740 9,674,702 1,421,892 4,880,773 

หกั: เงินฝากธนาคารที2มีภาระคํ)าประกนั (12,383) (12,502) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,511,357 9,662,200 1,421,892 4,880,773 

ซึ2งส่วนหนึ2งเป็นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั)นกบัสถาบนัการเงินที2เกี2ยวขอ้งกนั  851,714 1,270,779 456,131 657,507 

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี)ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ ละ 0.01 ถึง 7.25 ต่อปี) 

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2 งไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 32 ลา้นตากา หรือประมาณ 12.4 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 32 ลา้นตากา หรือประมาณ 12.5 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื2อเป็นประกนั
การออกหนงัสือคํ)าประกนัโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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4. ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื'น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี)การคา้ - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั     
อายหุนี)คงคา้งนบัจากวนัที2ถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 131,158 128,284 748,925 881,300 

มากกวา่ 90 วนัขึ)นไป -    - - 61 

รวมลูกหนี)การคา้ - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั  131,158 128,284 748,925 881,361 

ลูกหนี)การคา้ - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั     
อายหุนี)คงคา้งนบัจากวนัที2ถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 4,305,673 3,983,021 1,805,202 1,573,468 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 106,220 111,413 13,924 7,524 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 49,912 51,756 10,897 5,887 

มากกวา่ 90 วนัขึ)นไป 294,167 352,846 31,768 46,026 

รวมลูกหนี)การคา้ - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั 4,755,972 4,499,036 1,861,791 1,632,905 

หกั: ค่าเผื2อผลขาดทุนดา้นเครดิตที2คาดวา่จะเกิดขึ)น (233,366) (248,863) (28,994) (29,758) 

รวมลูกหนี)การคา้ - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั - สุทธิ 4,522,606 4,250,173 1,832,797 1,603,147 

รวมลูกหนี)การคา้ - สุทธิ 4,653,764 4,378,457 2,581,722 2,484,508 

ลูกหนี) อื2น     

ลูกหนี) อื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 5,956 2,980 1,194,056 234,740 

ลูกหนี) อื2น - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั 39,084 75,429 4,424 6,400 
ลูกหนี)กรมสรรพากร 189,063 231,210 - - 

รายไดค้า้งรับตามสญัญาที2ยงัไม่เรียกเก็บ 91,326 105,783 - - 

รวมลูกหนี) อื2น - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั 319,473 412,422 4,424 6,400 

หกั: ค่าเผื2อผลขาดทุนดา้นเครดิตที2คาดวา่จะเกิดขึ)น (14,272) (13,550) (1,814) (2,584) 

รวมลูกหนี) อื2น - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั - สุทธิ 305,201 398,872 2,610 3,816 

รวมลูกหนี) อื2น - สุทธิ 311,157 401,852 1,196,666 238,556 

รวมลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื2น - สุทธิ 4,964,921 4,780,309 3,778,388 2,723,064 
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5. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที'จะได้รับ 

รายการเปลี2ยนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที2จะได้รับสําหรับงวดสามเดือน
สิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี)  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 384,212 66,309 
บวก: รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 18,138 - 

หกั:  กลบัรายการการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (29,906) (10,415) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 372,444 55,894 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที2แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี)  
(หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะ   รายไดเ้งินปันผล 
บริษทั ความสมัพนัธ์ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สาํหรับงวดสามเดือน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  สิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 - 200,000 
บริษทั สยามซิตี)พาวเวอร์ จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 140,000 162,000 
บริษทั คอนวดู จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั  ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 50,000 30,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั   ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยาม ซิตี)  ซีเมนต ์เทรดดิ)ง จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 - 80,000 
บริษทัย่อยในต่างประเทศ        
บริษทั สยามซิตี)ซีเมนต ์ (บงักลาเทศ) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยามซิตี)ซีเมนต ์ (ลงักา) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 479,692 451,540 
บริษทั สยามซิตี)ซีเมนต ์ (เวียดนาม) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 601,779 342,129 
รวม    39,900,676 39,900,676 1,271,471 1,265,669 

 

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ จดัตั)งขึ)น  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

การร่วมคา้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   

31 มีนาคม           

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม         

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม           

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          

คอร์ปอเรชั2น  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชา 40 40 2,107,821 2,097,543 2,145,611 2,145,611 

รวม     2,107,821 2,097,543 2,145,611 2,145,611 

เมื2อวนัที2 21 เมษายน 2565 ที2ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ชิป มง ซีเมนต ์คอร์ปอเรชั2น (“การร่วมคา้”) ไดมี้
มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของการร่วมคา้ดงักล่าวโดยการลดมูลค่าหุ้นที2ตราไวจ้ากหุ้นละ 2,000 เหรียญ
สหรัฐฯต่อหุ้น เป็นหุ้นละ 1,530 เหรียญสหรัฐฯต่อหุ้น ซึ2 งทาํให้ทุนจดทะเบียนของการร่วมคา้ดงักล่าวลดลง
จาก 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามัญ 75,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 114.75 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามญั 75,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,530 เหรียญสหรัฐฯ) ภายหลงัจากการลดทุน บริษทัฯ
ยงัคงมีสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม การลดทุนดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากที2ประชุมผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ) นสุดว ันที2  31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรและ            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2นจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและรับรู้รายได้เงินปันผลจากการ       
ร่วมคา้ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         

ในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลที2บริษทัฯรับ 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชั2น 123,616 162,038 (9,547) 82,970 103,791 89,122 

รวม 123,616 162,038 (9,547) 82,970 103,791 89,122 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ จดัตั)งขึ)น ลกัษณะ  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 
    31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
    2565  2564 2564  2563 2564  2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   

จาํกดั (มหาชน) 
ถ่านหิน 

 
ไทย 

 
ถือหุ้นทางตรง 

 
44.99 44.99 2,815,675 2,592,899 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร                   
เอ็นเนอร์ยี2 จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของ “บริษทั      
ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั 
(มหาชน)”) 

ผลิตและ
จาํหน่าย

เอทานอล 
 
 

ไทย 
 
 
 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 
 
 
 

4.72 4.72 97,079 96,095 94,469 94,469 

รวม      2,912,754 2,688,994 577,896 577,896 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื2นจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

  

ส่วนแบ่งกาํไร                        
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 237,698 130,428 (14,922) (35,045) 
บริษทั ไทย อะโกรเอน็เนอร์ยี2 จาํกดั (มหาชน) 984 2,740 - (109) 

รวม 238,682 133,168 (14,922) (35,154) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที2เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ2 งคาํนวณจากราคาปิด
ของหุน้ที2แสดงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปนี)  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 4,416 3,590 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี2 จาํกดั (มหาชน) 102 108 

รวม 4,518 3,698 

9. ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี2ยนแปลงของบญัชีที2ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งันี)   

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 29,190,099 11,305,294 
เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด - ราคาทุน 184,518 84,845 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที2จาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย (10,042) (10,209) 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับงวด (676,358) (295,334) 
ค่าเผื2อการดอ้ยค่าลดลงระหวา่งงวด 16 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,191,540) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 27,496,693 11,084,596 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี2ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 1,556,578 273,072 
เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด 32,857 13,023 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการเปลี2ยนแปลงสญัญาเช่า 27,708 (1,837) 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับงวด (123,724) (23,842) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (71,211) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 1,422,208 260,416 

10.2 หนี&สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนี) สินตามสญัญาเช่า 1,399,439 1,538,634 255,182 271,797 
หกั: ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี (400,021) (438,121) (83,582) (95,445) 
หนี) สินตามสญัญาเช่า - สุทธิส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ2งปี 999,418 1,100,513 171,600 176,352 
ซึ2งส่วนหนึ2งเป็นหนี) สินตามสญัญาเช่ากบั

กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 4,491 6,397 
 

4,491 
 

6,397 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 หนี) สินตามสัญญาเช่ามีการเคลื2อนไหวดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 1,538,634 271,797 
เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด 32,857 13,023 
การเพิ2มขึ)นจากดอกเบี)ย 14,862 2,043 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการเปลี2ยนแปลงสญัญาเช่า 27,669 (1,927) 
ชาํระค่าเช่าระหวา่งงวด (135,787) (29,754) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (78,796) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 1,399,439 255,182 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. ค่าความนิยม 

รายการเปลี2ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 
2565 สรุปไดด้งันี)  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 14,936,191 

บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (863,745) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 14,072,446 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลี2ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งันี)  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 9,845,715 3,507,526 
ซื)อเพิ2มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,125 6,125 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (121,031) (35,978) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,618,328) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 8,112,481 3,477,673 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั&นจากสถาบันการเงินอื'น 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงินอื2น
มีการเคลื2อนไหวดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 3,013,609 - 
บวก: เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด 3,456,406 1,900,000 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งงวด (2,400,021) (700,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (200,028) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 3,869,966 1,200,000 
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 ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั)นจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 3,870 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 3,014 ล้านบาท) ซึ2 งคิดดอกเบี) ยในอัตราร้อยละ 0.80  ถึง 10.69 ต่อปี                             
(31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 0.76 ถึง 9.50 ต่อปี)  

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหนึ2 งของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึ2งจาํนวน 58,498           
ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมาณ 135.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: จาํนวน 55,929  ล้านรูเปียะห์
อินโดนีเซีย หรือประมาณ 131.3 ลา้นบาท) คํ)าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหนึ2 งในประเทศไทย โดยการทาํ
สัญญาขอวงเงินสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ2 ง สัญญาการขอวงเงินสแตนด์บาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวได้กําหนดเงื2อนไขบางประการที2บริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น การดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั
เพิ2มเติม เป็นตน้ 

14. เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื'น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี)การคา้ - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 215,782 294,423 773,707 773,365 
เจา้หนี)การคา้ - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั 4,615,919 4,896,552 1,635,135 1,611,370 
เจา้หนี) อื2น - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 52,541 40,102 371,155 302,103 
เจา้หนี) อื2น - กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั 203,078 193,430 41,134 27,817 
เจา้หนี) เงินประกนัผลงาน 19,197 22,079 3,224 3,315 
ภาษีมูลค่าเพิ2มคา้งจ่าย 110,032 47,101 70,226 19,552 

รวมเจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื2น 5,216,549 5,493,687 2,894,581 2,737,522 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื'น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื2น 471,398 7,526,930 - 7,000,000 

หกั: ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี (246,598) (7,238,398) - (7,000,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื2น - สุทธิ                  
จากส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี 224,800 288,532 - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื2นมีการเคลื2อนไหว
ดงันี)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 7,526,930 7,000,000 
บวก: เพิ2มขึ)นระหวา่งงวด 64,634 - 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งงวด (7,087,423) (7,000,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (32,743) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 471,398 - 

เมื2อวนัที2 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ2 งในวงเงิน 7,000 
ลา้นบาท เงินกูย้ ืมดงักล่าวคิดดอกเบี)ยในอตัราดอกเบี)ยอา้งอิง THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ 2ม และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั)งจาํนวนเมื2อสิ)นปีที2 5 นบัจากวนัที2เบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงิน
กู้ยืมดงักล่าวจาํนวน 7,000 ล้านบาทเมื2อวนัที2 17 มกราคม 2560 ต่อมาเมื2อวนัที2 17 มกราคม 2565 บริษทัฯ          
ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวแลว้ 

ณ  วนัที2  31 มีนาคม 2565 บริษทั ย ่อยในต่างป ระเท ศมีเงินกู ย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื 2น                
จาํนวน 323,540 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 471.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 583 ลา้นรูปีศรีลงักา 
และ 294,140 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 526.9 ลา้นบาท) ซึ2 งเงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี)ยร้อยละ 
4.20 - 4.49 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 3.66 - 8.44 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2567 

16. หุ้นกู้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 หุน้กูมี้การเคลื2อนไหวดงันี)  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2565 15,978,918 15,978,918 
บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 968 968 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 15,979,886 15,979,886 

 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุชื2อผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้กาํหนด
ที2บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเกี2ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.  รายได้จากสัญญาที'ทาํกับลูกค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑที์2เกี2ยวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 10,813,415 8,614,238 5,226,080 4,736,756 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 1,394,112 1,434,630 - - 
บริการกาํจดัของเสียและทาํความสะอาด

ภาคอุตสาหกรรม 281,829 235,701 - - 
อื2น ๆ 86,403 93,345 35,822 33,829 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที2ทาํกบัลูกคา้ 12,575,759 10,377,914 5,261,902 4,770,585 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ2ง 12,453,162 10,277,384 5,261,902 4,770,585 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ2ง 122,597 100,530 - - 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที2ทาํกบัลูกคา้ 12,575,759 10,377,914 5,261,902 4,770,585 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ)นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี2ย       
ทั)งปีที2ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี)  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 122,043 182,690 15,844 85,555 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ           

จากภาษีนาํเขา้วตัถุดิบระหวา่งงวด 5,020 7,335 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            

ของปีก่อน (3,182) (774) - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที2จ่ายที2รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งงวด 11,218 9,213 10,777 8,954 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั2วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั2วคราว (8,997) 6,106 19,733 16,236 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 126,102 204,570 46,354 110,745 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จาํนวนภาษีเงินได้ที2 เกี2ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2นสําหรับงวด                
สามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี)   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2เกี2ยวกบัผลกาํไร                      

จากการป้องกนัความเสี2ยงในกระแสเงินสด 1,342 8,052 1,342 8,052 

เมื2อวนัที2  8 เมษายน 2565 The Surcharge Tax Act ครั) งที2  14 ของปี 2565 ของประเทศศรีลังกาได้มีการ
ประกาศบงัคบัใช้โดยกาํหนดให้บุคคลหรือบริษทัที2เขา้เงื2อนไขมีภาระที2จะตอ้งชาํระภาษีเพิ2มเติมในอตัรา  
ร้อยละ jk ของกาํไรทางภาษีของปี 2563 ซึ2 งทาํให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2 งในประเทศศรีลงักามีภาระที2จะตอ้ง
ชาํระภาษีเพิ2มเติมจากกฎหมายดงักล่าวเป็นจาํนวน 588 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 66 ลา้นบาท) ซึ2 งจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาสที2 2 ของปี 2565 

19. กําไรต่อหุ้น  

 กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื2น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี2ยถ่วงนํ)าหนกัของหุน้สามญัที2ออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

20. เงินปันผล 

เมื2อวนัที2 25 มีนาคม 2564 ที2ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั) งสิ)น 2,682 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าว             
ในวนัที2 5 เมษายน 2564  

เมื2อวนัที2 24 มีนาคม 2565 ที2ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั) งสิ)น 2,682 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าว             
ในวนัที2 8 เมษายน 2565



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี2ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานที2รายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี)    
             (หน่วย: ลา้นบาท)    

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ                

หินทราย การคา้  
ผลิตภณัฑว์สัดุ

ก่อสร้าง อื2น ๆ  รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ          

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได้                 
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้

ภายนอก 8,889 6,908 1,454 1,502 1,263 1,074 683 655 287 239 12,576 10,378 - - 12,576 10,378 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,177 1,175 61 83 1,501 647 7 6 269 259 3,015 2,170 (3,015) (2,170) - - 

รวมรายได้ 10,066 8,083 1,515 1,585 2,764 1,721 690 661 556 498 15,591 12,548 (3,015) (2,170) 12,576 10,378 
                 
ผลการดาํเนินงาน                 
กําไรขั&นต้นของส่วนงาน 2,975 2,528 247 272 577 274 193 214 92 78 4,084 3,366 (139) (170) 3,945 3,196 
รายไดอื้2น               44 40 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย               (1,957) (1,509) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (481) (450) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี2ยน               (709) (12) 
ค่าใชจ่้ายอื2น               (20) (3) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้              124 162 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              239 133 
รายไดท้างการเงิน               25 22 
ตน้ทุนทางการเงิน               (249) (290) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้               961 1,289 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (126) (205) 

กําไรสําหรับงวด               835 1,084 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. หนี&สินที'อาจเกิดขึ&น 

22.1 หนังสือคํ&าประกันธนาคาร 

22.1.1 ณ วนัที2  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ) าประกันที2ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 1,179.5 ลา้นบาท 3,737.6 ลา้นรูปีศรีลงักา 32.1 ลา้นตากา 18,107.5 ลา้นดอง
เวี ยดนาม  และ 0.7 ล้ าน ยูโร (31 ธันวาคม 2564: 1,098.3 ล้ าน บ าท  2,282.8 ล้ าน รูปี ศรีลังกา                 
32.1 ล้านตากา 21,292.7 ลา้นดองเวียดนาม และ 0.7 ลา้นยูโร) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 79 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 79 ล้านบาท)) ซึ2 งเกี2ยวเนื2องกบัการคํ) าประกนัการใช้ไฟฟ้า การได้รับสัมปทาน
เหมืองแร่และการคํ)าประกนัอื2น ๆ ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

22.1.2 ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีหนังสือคํ) าประกนัที2ออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัร่วมและการร่วมคา้คงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 5.9 ลา้นบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 
0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2564: 5.9 ลา้นบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ2 งเกี2ยวเนื2องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้  

22.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

22.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ2 งมีขอ้พิพาทที2ยื2นต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัที2 14 มิถุนายน 2560 
เกี2ยวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจาํนวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหนึ2ง โดยการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งขั)นตอนของอนุญาโตตุลาการ อยา่งไร
ก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าวได้ใน
ขณะนี) แต่เชื2อวา่ความเป็นไปไดที้2กรณีพิพาทดงักล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคญัต่อ           บริษทั
ยอ่ยอยูใ่นระดบัตํ2า ดงันั)น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สินไวใ้นบญัชี 

22.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ2 งถูกกล่าวหาจากกรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาในกรณีการ
คาํนวณอากรและภาษีโดยมิได้รวมคาํนวณการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น ค่าเสียเวลาของเรือ ค่าชดเชยค่า           
ความร้อนและความชื)น ค่าเบี) ยประกนัความเสี2ยงจากการเกิดสงคราม ค่าบรรทุกขนยา้ย และค่าบรรทุก
สินคา้บนเรือ โดยเมื2อวนัที2 7 กุมภาพนัธ์ 2562 กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักามีคาํสั2งให้บริษทัย่อย
จ่ายอากรและภาษีเป็นจาํนวนรวมทั) งสิ) น 545 ล้านรูปีศรีลังกา (หรือประมาณ 61 ล้านบาท)     
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ื2นอุทธรณ์คาํสั2งดงักล่าวเนื2องจากบริษทัยอ่ยเชื2อว่าขอ้กล่าวหาปราศจาก
หลกัการและพื)นฐานในการประเมิน และเมื2อพิจารณาจากขอ้มูลที2มีอยู ่ณ วนัที2ในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของที2ปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชื2อวา่ความเป็นไปไดที้2
คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยู่ในระดบัตํ2า ดงันั)น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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นอกจากนี)  กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาไดด้าํเนินการตรวจสอบบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ2งในประเทศ
ศรีลงักา โดยกล่าวหาว่าบริษทัย่อยดงักล่าวหลีกเลี2ยงการชาํระอากรและภาษีที2เกี2ยวขอ้งกบัการนาํเขา้
ปูนซีเมนตแ์ละสินคา้อื2นที2เกี2ยวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ขณะนี)ทางกรมศุลกากรยงัไม่มีการแจง้ยอดประเมิน
ภาษีดงักล่าวแก่บริษทัยอ่ย จึงทาํให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้กล่าวหาดงักล่าวไดใ้นขณะนี)  
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวเชื2อว่าบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินพิธีการทางศุลกากรและการ
แสดงมูลค่าการนาํเขา้ตาม Schedule E แห่งพิธีการศุลกากรของประเทศศรีลงักาแลว้ และเมื2อพิจารณา
จากขอ้มูลที2มีอยู ่ณ วนัที2ในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของที2ปรึกษากฎหมายของ              บริษทัยอ่ย
ดงักล่าว แลว้เห็นวา่ความเป็นไปไดที้2คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อ             บริษทัยอ่ย
อยูใ่นระดบัตํ2า ดงันั)น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

22.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ2 งมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นการประเมินภาษีอากรสําหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 119 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 13 ลา้นบาท) ในส่วนของค่าใชจ่้ายทางภาษี
สําหรับรายจ่ายดอกเบี) ยและค่าสิทธิn ที2 จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยื2นอุทธรณ์คาํตัดสินของ
กรมสรรพากรของประเทศศรีลงักา และเมื2อพิจารณาจากขอ้มูลที2มีอยู ่ณ วนัที2ในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของที2ปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชื2อวา่ความเป็นไปได้
ที2คดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํ2า ดงันั)น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากนี)  บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักามีกรณีพิพาททั2วไปและกรณีพิพาทดา้นภาษีอากรอื2น ๆ และ
เมื2อพิจารณาจากขอ้มูลที2มีอยู่ ณ วนัที2ในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของที2ปรึกษากฎหมาย และที2
ปรึกษาดา้นภาษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเชื2อว่าความเป็นไปไดที้2กรณีพิพาทดงักล่าวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัตํ2า ดงันั)น บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สิน
จากกรณีเหล่านี)ไวใ้นบญัชี 

22.2.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ2 งในประเทศบังกลาเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีความด้านภาษีอากรที2 เกี2 ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ2มและภาษีเงินไดก้บัหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งรวมเป็นเงินที2ถูกเรียกร้องหรือประเมินทั)งสิ)น 
352 ลา้นตากา (หรือประมาณ 136 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 ผูบ้ริหารของ
บริษทัย่อยไดส้อบทานผลกระทบที2อาจเกิดขึ)นรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการประเมินขอ้
โตแ้ยง้และคดีความดา้นภาษีอากรในอดีตและไดบ้นัทึกประมาณการหนี) สินสําหรับกรณีดงักล่าว
ไวแ้ลว้จาํนวน 39 ลา้นตากา (หรือประมาณ 15 ลา้นบาท)   

22.2.5 ในระหว่างปี 2564 บริษทัสองแห่งกล่าวหาว่าบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ2 งไดบ้อกเลิกสัญญา
บริการก่อนครบกําหนด ซึ2 งการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ            
ศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าว ดงันั)น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หนี) สินสาํหรับกรณีดงักล่าวไวใ้นบญัชี   
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22.2.6 ในเดือนธนัวาคม 2563 กรมสรรพากรของประเทศกมัพูชาไดมี้การประเมินการยื2นภาษีหกั ณ ที2จ่ายของ
การร่วมค้าสําหรับปี 2561 - 2563 ตํ2 าไป โดยผู ้บริหารของการร่วมค้าดังกล่าวได้มีการประมาณ            
จาํนวนเงินสูงสุดที2คาดวา่จะจ่ายสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวจาํนวน 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 23 ล้านบาท) ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 การร่วมค้าดงักล่าวได้บนัทึกประมาณการ
หนี) สินจากการประเมินภาษีดงักล่าวไวแ้ลว้เตม็จาํนวน  

22.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ 

ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนกังานของบริษทัฯเกี2ยวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชยใน
ส่วนที2นอกเหนือจากนโยบายของบริษทัฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจาํนวน 43 ล้านบาท โดยการ
พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหาร                
ของบริษัทฯได้สอบทานผลกระทบที2อาจเกิดขึ) นและได้บันทึกประมาณการหนี) สินจาํนวน 11 ล้านบาท                        
ที2สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯสาํหรับกรณีดงักล่าวไวแ้ลว้ 

23. ภาระผูกพนั 

23.1 ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัที2สาํคญัดงันี)   

23.1.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 702 ล้านบาท                         
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 468 ลา้นบาท)  

23.1.2 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาระยะยาวเพื2อเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงที2มีมูลค่าตํ2าและบริการอื2น ๆ ณ วนัที2            
31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 280 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 209 ลา้นบาท)  

23.1.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ2 งได้ทาํสัญญากบับริษทัแห่งหนึ2 งเกี2ยวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริการอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้ง ซึ2 งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 5 ปี เริ2มตั)งแต่วนัที2 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที2            
31 มกราคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอตัราที2
ระบุในสัญญา 

23.1.4 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2งไดท้าํสัญญาที2เกี2ยวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที2นาํมาใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
อาทิ ระบบบญัชี ระบบการจดัการการขนส่ง รวมถึงสัญญาที2เกี2ยวขอ้งกบัการบาํรุงรักษาระบบ
ดงักล่าว ทั)งนี)บริษทัยอ่ยดงักล่าวผกูพนัที2จะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราที2ระบุในสัญญา 

23.1.5   บริษทัฯไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหนึ2 งเกี2ยวกบัการให้บริการเกี2ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทั)งนี)  บริษทัฯผกูพนัที2จะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราที2ระบุในสัญญา 
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23.1.6 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญารับบริการระยะยาวที2เกี2ยวข้องกบัการจดัหาพนักงานชั2วคราว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัที2จะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราที2ระบุในสัญญา 

23.1.7 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซื)อวตัถุดิบและเชื)อเพลิง การจา้งงานขนส่งและการขายสินคา้ 
ซึ2 งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

23.1.8 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี2ยวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑ์และอตัราที2กาํหนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพื)นฐานและการเหมืองแร่ 

23.1.9 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2 งไดเ้ขา้ทาํสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ2 ง 
ซึ2 งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 10 ปี เริ2มตั)งแต่วนัที2 6 มีนาคม 2545 ถึงวนัที2 5 มีนาคม 2555 และสามารถ
ต่ออายุโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตาม
เกณฑแ์ละอตัราที2ระบุในสัญญา  

23.1.10 บริษทัย่อยแห่งหนึ2 งได้ทาํสัญญาที2เกี2ยวกับลิขสิทธิn ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั) งนี) บริษทัย่อย
ดงักล่าวผกูพนัที2จะจ่ายค่าลิขสิทธิn ตามเกณฑแ์ละอตัราที2ระบุในสัญญา 

23.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2 งมีภาระผูกพนัเกี2ยวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามที2กาํหนด
โดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน โดยเงินสมทบดงักล่าวคาํนวณจากปริมาณไฟฟ้าที2จาํหน่าย
และอตัราที2กาํหนดตามกฎหมาย 

23.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ2งไดท้าํสัญญาเกี2ยวกบัการจา้งผลิตทรายสําหรับใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรีต 
ซึ2 งสัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที2จะจ่าย
ค่าตอบแทนตามปริมาณที2ผลิตจริงและอตัราที2ระบุในสัญญา 

23.2 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ2าและบริการอื2น ๆ ณ วนัที2 31 มีนาคม 2565 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 37.4 
ลา้นบาท 

23.3 การร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าเครื2องจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื2อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ2 งสัญญาดังกล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี โดยการจ่ายค่าเช่าผนัแปรจะ
คาํนวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที2ผลิตและใชจ้ริง 

23.4 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 14.2 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 51.1 ลา้นบาท 
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24. ความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนและอัตราดอกเบี&ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี2 ยงจากอตัราแลกเปลี2ยนที2สําคญัอนัเกี2ยวเนื2องกบัการซื)อหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัที2  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีการป้องกันความเสี2 ยงสําหรับความเสี2 ยงสุทธิของ
ยอดขายและยอดซื)อที2เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทาํสัญญาซื)อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
โดยสถานะการป้องกนัความเสี2ยงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที2จะเกิดขึ)น ณ วนัที2รายงาน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี2 ยงจากอตัราดอกเบี) ยที2สําคญัอนัเกี2ยวเนื2องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู ้ยืมระยะสั) น                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั) น เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูที้2มีอตัราดอกเบี)ย สินทรัพยแ์ละหนี) สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี) ยที2ปรับขึ)นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี)ยคงที2ซึ2 งใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนัจึงไม่คาดวา่จะเกิดความเสี2ยงจากอตัราดอกเบี)ยที2มีสาระสาํคญั 

 ณ วนัที2  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหนี) สินตราสารอนุพนัธ์จากสัญญาซื) อขายเงินตรา
ต่างประเทศเป็นจาํนวน 1.5 ล้านบาท และ 10.6 ล้านบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: มีหนี) สิน           
ตราสารอนุพนัธ์จาํนวน 5.0 ลา้นบาท) ซึ2 งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน - เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 เมื2อวนัที2 18 เมษายน 2565 ที2ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 
(“บริษทัร่วม”) มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เพิ2มเติมในอตัราหุ้นละ 1.0 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั)งสิ)น 525 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 236 ลา้นบาทในไตรมาส
ที2สองของปี 2565 

 เมื2อวนัที2 21 เมษายน 2565 ที2ประชุมคณะกรรมการของบริษทั บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั2น 
(“การร่วมค้า”) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสําหรับงวดสามเดือนสิ) นสุดวนัที2              
31 มีนาคม 2565 เป็นจาํนวนเงินทั) งสิ)น 7.9 ล้านเหรียญ บริษัทฯจะบันทึกเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
ดงักล่าวจาํนวน 3.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 106.8 ลา้นบาทในไตรมาสที2สองของปี 2565 

 เมื2อวนัที2 25 เมษายน 2565 ที2ประชุมคณะกรรมของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั (“บริษทัย่อย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมและกาํไรสําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 
2565 ในจาํนวนหุ้นละ 12.5 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 50 ล้านบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจาก
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสที2สองของปี 2565 

 ณ วนัที2 27 เมษายน 2565 ที2ประชุมคณะกรรมของบริษทั สยามซิตี)พาวเวอร์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2565 ในจาํนวน
หุน้ละ 7.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 149 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ในไตรมาสที2สองของปี 2565  

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี)ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ในวนัที2 6 พฤษภาคม 2565 


