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01
สารจากคณะกรรมการ

“พร้ อ มรั บ ทุ ก การเปลี่ ย นแปลง
ปรั บ ตั ว เพื่ อ เดิ น หน้ า ต่ อ
อย่ า งยั่ ง ยื น ”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกซบเซาอย่างหนัก ในปี 2563
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณร้อยละ 4.3(1) และฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในต้นปี 2564 เนื่องจากหลาย
ประเทศยังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และการกระจายวัคซีนให้ได้ทว
ั่ ทัง
้ โลกจะใช้เวลาอีกพอสมควร
ั
ส�ำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภูมภ
ิ าคอาเซียน ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4.4(2) โดยเวียดนามได้รบ
ผลกระทบจากโควิด 19 น้อยที่สุด และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ ส่วน
ประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.6(3) จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมถึงผลจาก
วิกฤตภัยแล้ง ในปี 2564 คาดว่าจะเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2(3) แม้มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ก็
ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

ทางรอดคือ การปรับตัว

เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายและฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่ง
เอสซีจียังเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด
(Prepare for the Worst) และวางแผนส�ำหรับโอกาสทางธุรกิจที่
เข้ามาได้ทุกเมื่อ (Plan for the Best) ความพร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อความเปลีย่ นแปลง วางแผนบริหารจัดการความต่อเนือ่ งของ
ธุรกิจ และลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ คือ กุญแจ
ส�ำคัญของการเอาชนะวิกฤต

เอสซีจี มุ่งปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยความรวดเร็ว
คุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
ไม่ยอมจ�ำนนต่อความเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้องค์กรมีความ
แข็งแกร่งขึ้น และบุคลากรมีความสามารถมากขึ้น เดินหน้า
รักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว ด้วยการมองไปข้างหน้า
(Proactive) และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโซลูชนั ทีต่ อบโจทย์ทกุ ความต้องการลูกค้ายุค New Normal

หมายเหตุ : ตัวเลขเศรษฐกิจอ้างอิงจาก (1) ธนาคารโลก (มกราคม 2564) (2) ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ธันวาคม 2563) (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (มกราคม 2564)
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ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจเคมิคอลส์ ปรับตัวต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการด�ำเนิน
งานที่ดี โดยปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย เพิ่มมาตรการเชิงรุก
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 พัฒนาและใช้ Digital
Commerce Platform (DCP) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ทั้งยังเร่งพัฒนาสินค้าให้
ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและ
ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ พร้อมกันนี้ได้เปิดศูนย์ i2P (Ideas to
Products Center) ให้ลูกค้าได้เห็นถึงนวัตกรรมสินค้าและบริการ
โครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals
Company Limited ประเทศเวียดนามที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของเอสซีจีในภูมิภาคให้มีศักยภาพมากขึ้น
ในระยะยาว เดินหน้าก่อสร้างได้ตามแผน มีการปรับแผนงาน
การก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทางไกลและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกในการตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รจากประเทศต้ น ทาง
ก่อนที่จะน�ำเข้ามายังประเทศเวียดนาม ท�ำให้ด�ำเนินการได้
ต่ อ เนื่ อ งและคื บ หน้ า ตามแผนโดยไม่ มี ก ารระบาดของ
โควิด 19 ในพื้นที่โครงการ

เพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมาย “ผูน้ ำ� ด้านโซลูชนั บรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน” ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (เอสซีจีพี) มุ่งสร้างสรรค์
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น พฤติ ก รรมการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่และการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในการผลิตและการขนส่งบรรจุ
ภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งการท�ำงานร่วมกับลูกค้า
อย่ า งใกล้ ชิ ด ท� ำ ให้ ป รั บ กระบวนการส่ ง มอบสิ น ค้ า และ
บริการยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจของ
ลูกค้าเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพของเอสซีจีพี
ในปีท่ีผ่านมา เอสซีจีพีได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่ อ ประชาชนเป็ น ครั้ ง แรก (IPO) ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย นับเป็นก้าวส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยฐานะการเงินทีเ่ ข้มแข็งขึน้ เพือ่ รองรับแผนงาน
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และได้ขยายธุรกิจด้วยการ
ควบรวมกิจการ (Merger & Partnership) อาทิ Bien Hoa Packaging
Joint Stock Company (SOVI) ประเทศเวียดนาม ทีจ่ ะช่วยเสริมธุรกิจ
ให้แข็งแกร่งและเติบโตครอบคลุมภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ มีการ
เปิดตัว “เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ” (SCGP-Inspired
Solutions Studio) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและรองรับ
ความต้องการของตลาดในอนาคต

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งปรับโมเดลธุรกิจ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อาทิ โซลูชนั และช่องทางค้าปลีกในรูปแบบ
Active Omni-channel ทีเ่ ชือ่ มต่อช่องทางออนไลน์ (SCGHOME.com)
และออฟไลน์ (เครือข่ายร้านค้าวัสดุกอ่ สร้างทัง้ หมดของเอสซีจ)ี
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกสู ง สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า แพลตฟอร์ ม
nocnoc เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการขนส่งสินค้า
ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการให้บริการเพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modelling) และ AR-VR
(Augmented & Virtual Reality) ส�ำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ด้วยแบบจ�ำลองตรวจสอบงานออกแบบก่อนลงมือก่อสร้าง
ช่วยท�ำให้งานรวดเร็วขึ้น ประหยัดงบประมาณ และลดของเสีย
จากการก่อสร้าง
พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการ
ให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และมาตรการช่วยลด
ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ โควิด 19 ให้คคู่ า้ ในวงการก่อสร้าง ทัง้
ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมา และช่าง ตลอดจนร้านผู้แทน
จ�ำหน่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

“ความพร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลง วางแผนบริหาร
จั ด การความต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ
และลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ร วดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์ คือ กุญแจส�ำคัญของ
การเอาชนะวิกฤต”

10 สุดยอดนวัตกรรม SCG ปี 2020
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ในช่วงที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 บริ ษั ท ติ ด ตามและ
ประเมิ น สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถตรี ย ม
แผนการรองรั บ ได้ ทั น ท่ ว งที ประกอบกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
กลยุทธ์ ปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจ และรูปแบบการท�ำงานที่
รวดเร็ว ท�ำให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผลประกอบการโดยรวมของเอสซี จี มี ร ายได้ จ ากการขาย
399,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและ
ปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง และมีก�ำไรส�ำหรับปี
34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ โดยปี 2563 เอสซีจีมียอดขาย
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products
& Services – HVA) 126,115 ล้า นบาท คิด เป็นร้อ ยละ 32
ของยอดขายรวม
ฐานะทางการเงิ น โดยรวมของเอสซี จี ณ สิ้ น ปี 2563
ยังแข็งแกร่ง Net Debt to EBITDA มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.1 เท่า เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9% กระแสเงินสดมีเสถียรภาพจาก
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักที่มั่นคง คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14.0 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 16,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
49 ของก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม แบ่งเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท และเงินปันผลประจ�ำปี
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 8.5 บาท
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
กู้ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบัน
การเงินทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้วย
ดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานเอสซีจีทุกคนที่มุ่งมั่น
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท�ำงานในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อให้องค์กร
พร้อมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและก้าวผ่านไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ขยายวง
ทั่วประเทศ เอสซีจี ยังมุ่งมั่นรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และ
เร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมส่งมอบโซลูชันสินค้าบริการให้
ตรงใจลูกค้า น�ำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ร่วมกับการ
ผนึกพลังเครือข่าย เพื่อให้องค์กรเดินหน้าเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป

ธุรกิจรุดหน้าต่อ ผนึกพลังพันธมิตร ก้าวสูค
่ วามยัง
่ ยืน

เอสซีจี ด�ำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social
และ Governance) ทีค่ รอบคลุมมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
การสร้างความยั่งยืนให้เกิดผลส�ำเร็จนั้น เอสซีจีไม่สามารถ
ท�ำเพียงล�ำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมกัน
ขับเคลื่อนสร้างต้นแบบ และขยายผลเครือข่ายความส�ำเร็จ
ออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เอสซีจี มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในไทย
และอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 เอสซีจีได้จัดงาน
สัมมนาออนไลน์ระดับโลก “SD Symposium 2020” (Sustainable
Development Symposium 2020) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy
: Actions for Sustainable Future” ผนึกก�ำลังผลักดันหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ร่วมกับ 180 พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ
ชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันระดมสมองแก้ 4 ปัญหา
เร่งด่วนอย่างยั่งยืน คือ 1.แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน�้ำหมุนเวียน
2.แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา
100%” และการเข้าถึงเครือ่ งจักรการเกษตรเพือ่ สร้างรายได้ทมี่ นั่ คง
3.การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ 4.การสนับสนุน
วงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction
นอกจากนี้ ทุกธุรกิจยังเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วม
มือ อาทิ ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้รว่ มมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Public
Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management)
ตลอดจนความร่วมมือระดับโลก The Ocean Cleanup และ Alliance
to End Plastic Waste (AEPW) พันธมิตรเพือ่ จัดการพลาสติกใช้แล้ว
ทีม่ สี มาชิกมากกว่า 50 บริษทั ทัว่ โลก ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ผลักดันเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy in Construction
Industry – CECI) เพือ่ ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสูก่ าร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับอ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ขยายผลการจัดการขยะชุมชนให้ครบทั้ง 183
ชุมชนในปี 2566 เพือ่ สร้างอ�ำเภอบ้านโป่งให้เป็นอ�ำเภอต้นแบบ
ทีม่ กี ารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผล พร้อมขยายผลสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ
ต่อไป เป็นต้น ทัง้ นี้ ด้วยเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของ
การด�ำเนินธุรกิจ และอนาคตของโลกทีย่ งั่ ยืน

กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2564
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สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และความ
ผั น ผวนจากหลายปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี
2563 โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
่ นวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของคนทัว
่ โลก สู่ “New Normal”
โควิด 19 ได้เปลีย
หรือ “ความปกติใหม่” นับเป็นความท้าทายระลอกใหญ่
ที่ท�ำให้เอสซีจีต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience)
โดยเน้นความรวดเร็ว (Speed) ความคล่องตัว (Agility)
ในการท�ำงาน และเตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive)
เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ควบคู่กับการ
ดูแลช่วยเหลือสังคม (Social Contribution) ตลอดจน
สร้างความเชือ
่ มัน
่ (Trust) ให้กบ
ั ผูม
้ ส
ี ว
่ นเกีย
่ วข้องทุกฝ่าย
เอสซีจี พร้อมรับมือทุกวิกฤต และไม่หยุดทีจ
่ ะหาโอกาส
ในตลาดใหม่ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ทุกชีวิตท�ำงานอย่างปลอดภัย

เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management-BCM) แม้ไม่ได้อยู่
ในกลุม่ อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
โควิด 19 แต่ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation)
ตอบสนองความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ (Digital Transformation) มาแล้วอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
พัฒนาและน�ำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมหาโอกาสทางธุรกิจ รอการฟืน้ ตัวของ
ตลาด เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด เอสซีจยี ดึ ถือความปลอดภัย
ของพนักงานและครอบครัวเป็นส�ำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อโควิด 19 ได้น�ำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยให้พนักงานสามารถท�ำงานได้จากที่บ้าน (Work from home)
ด้วยการประชุมผ่าน Teleconference หรือ Online ขณะทีพ่ นักงานที่
ยังต้องท�ำงานในโรงงาน (Work on site) เช่น สายการผลิต มีมาตรการ
“ไข่แดง ไข่ขาว” หรือแยกผูท้ ที่ ำ� งานในสายการผลิตออกจากกลุม่
พนักงานทั่วไป โดยจัดที่พัก อาหาร รถรับส่ง เพื่อไม่สัมผัส
กั น ระหว่ า งเปลี่ ย นกะ ตลอดจนวางแผนก� ำ ลั ง พลเพื่ อ ให้ มี
พนักงานส�ำรอง สามารถท�ำงานทดแทนกันได้ พร้อมส่งมอบ
สินค้าและบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบ
โจทย์ผู้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งได้พัฒนาสู่ “Hybrid workplace” การท�ำงานรูป
แบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการเลือกท�ำงานตามสถาน
ที่ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย มีการจัดสถานที่
แบบ Physical Distancing อย่างเหมาะสม แต่ยังคงท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์กลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุรกิจ และรักษามาตรฐานในการสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า
แม้สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรง แต่ก็น�ำมาสู่
การปรับตัวทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ การใช้วกิ ฤตให้เป็นประโยชน์ เปลีย่ น
รูปแบบการท�ำงานใหม่ จึงถือเป็นโอกาสขององค์กรในการ
ปรับตัว เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต

Hybrid workplace
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ช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตสังคม

เอสซีจีมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอุบัติใหม่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 หรือวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก รวม
ทัง้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาดส�ำหรับผูว้ า่ ง
งาน เพือ่ ให้สงั คมและองค์กรสามารถอยูร่ อดและเติบโตไปพร้อม
กันได้อย่างยั่งยืน

รวมนวัตกรรมป้องกันโควิด 19
จาก SCG
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เอสซี จี ยั ง ได้ รั บ สนองพระราชด� ำ ริ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ดำ� เนิน
การผลิตและติดตัง้ “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์
พระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึง
มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ “นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบ
เคลือ่ นที่ (Mobile Isolation Unit)” และ “ห้องคัดกรองและห้องตรวจ
หาเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ในพื้นที่ห่างไกล ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และ
ช่วยปกป้องประชาชนที่มารับการตรวจรักษา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 เพือ่ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
เอสซีจีได้น�ำความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ มี อ ยู ่ ร ่ ว มงานกั บ ที ม แพทย์ ผู ้ ช ่ ว ยชาญในการเร่ ง พั ฒ นา
นวั ต กรรมป้ อ งกั น โควิ ด 19 ที่ ห ลากหลาย ตอบโจทย์ แ ละ
ทั น ต่ อ ความต้ อ งการ เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการติด เชื้อ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแล
ประชาชน ด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 จ�ำนวน 31 นวัตกรรม
อาทิ Modular Screening & Swab Unit, Mobile Isolation Unit
หุ ่ น ยนต์ ส ่ ง อาหารและยาระยะไกล ถุ ง ซั ก ผ้ า ละลายน�้ ำ ได้
เตียงกระดาษถอดประกอบได้ เป็นต้น รวมถึงการซ่อมบ�ำรุง
เครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ร่วมกับ
บริษทั คูโบต้าและโตโยต้า โดยได้เชือ่ มโยง 230 เครือข่าย ให้เป็น
ผู้สนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือไปยัง 979 โรงพยาบาล
และหน่วยงานทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของสังคมในช่วงที่สถานการณ์ก�ำลังวิกฤต
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สร้างอาชีพเสริมรายได้ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจ หลายองค์กรเลิกจ้างงาน ท�ำให้
แรงงานจ�ำนวนมากขาดรายได้ และเดินทางกลับภูมิล�ำเนา
ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาแรงงานให้สามารถ
ยกระดับทักษะ ต่อยอดทักษะแรงงานเดิม ปรับตัวเข้ากับทักษะ
ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุค New Normal
เอสซีจี จึงได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ
เสริมรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาทิ โครงการ
พลั ง ชุ ม ชม พั ฒ นาทั ก ษะชุ ม ชนเสริ ม ความรู ้ วิ ส าหกิ จ
คู่คุณธรรม โครงการสุภาพบุรุษนักขับ พัฒนาทักษะพนักงาน
ขั บ รถปลอดภั ย ใส่ ใจงานบริ ก าร โครงการนายช่ า งดี มี ง าน
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะช่ า งก่ อ สร้ า งช่ า งซ่ อ มที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ต้ น
เพื่อให้แรงงานไทยอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤต และต่อยอด
สู่อาชีพที่ยั่งยืนต่อไป
เมื่ อ ธุ ร กิ จ ต้ อ งก้ า วไปสู ่ New Normal อย่ า งเลี่ ย งไม่ ไ ด้
เอสซี จี จึ ง เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ Next Normal ในอนาคต
ด้ ว ยการตั ด สิ น ใจที่ ฉั บ ไวแต่ ยื ด หยุ ่ น พร้ อ มรั บ มื อ การ
เปลี่ ย นแปลง และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยเทคโนโลยี รวมทัง้ การถอดบทเรียนเพือ่ ปรับการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ในการเร่งปรับตัวไปพร้อมกัน นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ พร้อมพาทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องและสังคมรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

วัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อคนไทยปลอดภัย
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด พันธมิตรร่วมงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับเอสซีจีมายาวนาน และ
แอสตร้าเซนเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นน�ำสัญชาติอังกฤษสวีเดน ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยได้ใช้วัคซีนในกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในความปลอดภัยด้านสุขภาพ และ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
วิกฤตภัยแล้ง แก้ได้ด้วยความร่วมมือ
สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิต ความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชนอย่า งมาก
เอสซีจีมุ่งหวังที่จะแก้วิกฤตภัยแล้งอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ
มู ล นิ ธิ อุท กพั ฒ น์ สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ (สสน.)
และสยามคูโบต้า จัดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน
รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในปี
2564 โดยส่งเสริมให้ 108 ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ�้ำซาก แต่มี
ความสามัคคี เข้มแข็ง พร้อมเรียนรู้การจัดการน�้ำตามแนว
พระราชด�ำริ ให้สามารถวางแผนการจัดการน�ำ้ ด้วยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วยตนเอง
และมีน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถท�ำการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ โดยมีชุมชนแกนน�ำของ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ชุมชน
รอดพ้นวิกฤตและไม่ประสบภัยแล้งอีกต่อไป
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

		
		

2563

2562

2561

2560

2559

งบก�ำไรขาดทุนรวม

(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
399,939 437,980 478,438 450,921 423,442
1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
373,564 419,241 445,392 408,995 376,825
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1
74,600 75,105 86,641 102,080 97,816
2
กำ�ไรสำ�หรับปี
34,144 32,014 44,748 55,041 56,084
กำ�ไรสำ�หรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติ					
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 		 34,049
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

749,381
353,255
396,126
320,972

634,733
306,990
327,743
280,215

589,787
271,918
317,869
277,097

573,412
271,587
301,825
261,098

539,688
258,070
281,618
240,023

จำ�นวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
267.5
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
28.5
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
14.0
3
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี (%)
49.2
อัตรากำ�ไรสำ�หรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
8.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
11.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4.9
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
10.8
4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.9
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำ�ไรต่อหุ้น (เท่า)
13.3
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.1

1,200
233.5
26.7
14.0
52.5
7.3
11.5
5.2
12.2
0.9
14.7
2.4

1,200
230.9
37.3
18.0
48.3
9.4
16.6
7.7
14.9
0.9
11.7
1.7

1,200
217.6
45.9
19.0
41.4
12.2
22.0
9.9
18.3
0.9
10.5
1.4

1,200
200.0
46.7
19.0
40.7
13.2
25.1
10.7
18.6
0.9
10.6
1.5

อัตราส่วนทางการเงิน

1
2
3
4

ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
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ผลประกอบการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัดสวนรายไดจากการขาย ป 2563

สัดสวนกำไรสำหรับป* 2563

40%

23%

18%

ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

52%

11%

ธุรกิจ
เคมิคอลส

อื่นๆ

19%

37%

ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

32.0

34.1

2019

2020

44.7
2018

2.1

2.4

2020

2019

1.7
2018

1.4
2017

52.5**

49.2

2019

2020

48.3
2018

2017

0
2020

20

0
2019

40

5

2018

10

41.4

80
60

40.7

14.0

14.0

18.0

19.0

19.0

15

2017

2020

2019

2018

2017

2016

0

1.5

2020

2016

2019

อัตราการจายเงินปนผล
ตอกำไรสำหรับป*
(ร้อยละ)

2016

28.5

26.7

20

2016

353.3

307.0

271.9

0
2018

0

20

37.3

45.9

46.7

40

55.0

2020

2017

1

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

60

125

เงินปนผลจายตอหุน

กำไรตอหุน

3
2

2020

2019

2018

2017

0

2016

150

(เท่า)

250

2017

300

271.6

375

450

45

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกระแส
เงินสดที่ไดจากการดำเนินงาน

(พันล้านบาท)

258.1

634.7

589.8

573.4

600

539.7

750

2016

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

749.4

สินทรัพย

2019

0

2018

15

0
2020

30

0
2019

125

2018

30

2017

60

2016

250

2017

60

90

56.1

74.6

86.6

75.1

102.1

97.8

399.9

478.4

438.0

120

375

2016

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

450.9

423.4

500

กำไรสำหรับป*

EBITDA

(พันล้านบาท)

2016

รายไดจากการขาย

* กำ�ไรสำ�หรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562
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05
สรุปผลการด�ำเนินงาน

เอสซีจี

เอสซีจี

(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

438.0
399.9

EBITDA *

75.1

กำไร
สำหรับ
ปี**

32.0
34.1

74.6

0

2562
2563

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

100 200 300 400 500

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

184.7
171.7

EBITDA *

21.0
21.6

กำไร
สำหรับ
ปี**

5.5
6.4
0

50

100

150 200

2562
2563

ธุรกิจเคมิคอลส
(พันล้านบาท)

177.6

EBITDA *

32.3
31.0

กำไร
สำหรับ
ปี**

15.5
17.7

146.9

0

50

100

150 200

2562
2563

250

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

89.0
92.8

EBITDA *

15.2
16.9

กำไร
สำหรับ
ปี**

5.3
6.5
0

25

50

75

100

125

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7
จากปีกอ่ น เนือ่ งจากผลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 และ
สภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการยกระดับ
ความแข็งแกร่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเป็นผู้น�ำด้าน Construction
Solutions, Living Solutions และ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การด�ำเนินงานด้วย
ธุรกิจเคมิคอลส์

250

รายได้จาก
การขาย

ผลการด�ำเนินงานปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 399,939
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณขายของสินค้า
เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ล ดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ า กั บ 74,600 ล้ า นบาท ลดลงเพี ย ง
ร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อ
เนื่องและต้นทุนการผลิตที่ลดลงในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก�ำไร
ส�ำหรับปี 2563 เท่ากับ 34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

2562
2563

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าทีป่ รับตัวลดลงและปริมาณขายทีล่ ดลง จากการหยุด
ซ่อมบ�ำรุงโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในขณะที่
EBITDA ลดลงร้อยละ 4 มาอยูท่ ี่ 30,965 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินปันผลรับจากบริษทั
ร่วมลดลง ก�ำไรส�ำหรับปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อยู่ที่ 17,667 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรม
สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของทัง้ ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน
ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน จากการที่
บริษทั มีลกู ค้าอยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค
ที่มีความจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัย การซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และการสร้างประโยชน์จาก
การผนึกพลัง (Synergy) จากการควบรวมกิจการในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
รวมถึงการด�ำเนินกลยุทธ์การมอบโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีนวัตกรรม รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุมแนวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล (ESG)
ส่วนงานอื่น

มี EBITDA 5,462 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 3,862 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลการดําเนินงานของเอสซีจี โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจาก
บริษัทร่วมทุน 3,234 ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 4,790 ล้านบาท หักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ
014

รายได จ ากการขาย

สิ น ทรั พ ย ร วมในอาเซี ย น

8%

144,247

16%

สงออกไปยัง
ภูมิภาค
อาเซียน

เวี ย ดนาม

สงออกไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ และ
การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาคอื่นๆ

อิ น โดนี เ ซี ย

12,278

18%

การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียน

58%

86,093

กั ม พู ช า

11,652
ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์

11,281
สปป.ลาว

10,590

ขายใน
ประเทศ

2,313

เมี ย นมา

มาเลเซี ย และ
สิ ง คโปร์
การดำเนินงานของเอสซีจี >> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน
ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

>> เป็นรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ

ในประเทศไทย

รายได จ ากการส ง ออกและการดำเนิ น งานของ
เอสซี จ ี ใ นภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น
(ล า นบาท)

74,465

26 %
103,887

115,650

118,014

106,597

97,669

85,537

120,000

100,150

100,912

150,000

90,000

สิ น ทรั พ ย์ ร วมในอาเซี ย น
278,454 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 37% ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม)

ร อ ยละของรายได จ ากการดำเนิ น งานของ
เอสซี จ ี ใ นภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นต อ รายได
จากการขายรวม

18 %

17%

15%

14%

12%

2563

2562

2561

2560

2559

11%

9%

9%

8%

2558

2557

2556

2555

60,000

ยอดใช จ  า ยเพื ่ อ การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม

30,000

2561

2562

2563

รายได จ ากการขายสิ น ค า HVA

7,500

5,000

2,068

179.181

184,965

40

160,910

161,851

2,500

126,115

150,000

169,071

149,924

250,000

175,541

(ล า นบาท)

0
2547

2556

2557

50,000
7,783

0.5 % 0.6 %

2556

2557

2558

2559 2560 2561

2562

2559 2560 2561

2562

ธุรกิจเคมิคอลส
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอ
 สราง
ธุรกิจแพคเกจจิง
้
อื่น ๆ

2563

ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า HVA ต่อรายได้จากการขายรวม
4%

2558

2563

ร้อยละของยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมต่อรายได้จากการขายรวม
0.8 % 1.0 % 0.9 % 1.0 % 1.3 %
1.5 %

ยอดใชจายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมรายธุรกิจในป 2563

0
2547

5,663

2560

4,674

2559

4,178

2558

4,350

2557

3,510

2556

2,710

2555

6,005

(ล า นบาท)

0

35 %

35 %

37 %

38 %

39 %

39 %

41 %

32 % *

*สาเหตุที่สัดส่วน HVA ในปี 2563 ลดลงเนื่องจาก บริษัทได้มีการปรับเกณฑ์
การพิ จ ารณาสิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ ม ี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม ให้ ส ู ง ขึ ้ น โดยมุ ่ ง เน้ น ที ่
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า

015

30%
44%
9%
16%

016

06
งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ฉบับย่อ)

017

31

2563
(

)

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7, 27
27
6, 27
6, 27
8

64,399,343
38,581,581
54,842,169
109,806
54,653,952
1,410,066
19,984
214,016,901

27,626,960
16,594,814
62,165,760
151,312
56,411,269
1,248,034
187,771
164,385,920

27
27
9

4,626,097
12,806,897
97,375,431
1,907,473
81,899
2,118,552
363,425,136
34,030,699
11,007,440
5,000,697
2,983,656
535,363,977

2,150,095
3,531,091
94,352,172
8,709,540
93,374
1,622,344
305,985,804
34,301,273
11,754,490
4,617,541
3,229,584
470,347,308

749,380,878

634,733,228

6, 27
10
11
13
13
14

รวมสินทรัพย์
ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

018

31

2563
(

)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

019

16, 27
6
16, 27
16, 27
16, 27
6, 16, 27

21,509,892
65,273,081
16,649,584
2,325,642
49,932,830
509,609
3,926,703
1,293,120
161,420,461

18,796,802
55,886,926
2,705,421
144,154
49,935,088
470,554
2,190,509
1,375,773
131,505,227

6, 16, 27
6, 16, 27
16, 27
14
17

35,879,588
9,883,113
124,673,528
5,610,130
14,688,462
1,099,554
191,834,375

30,440,274
173,469
124,747,621
4,716,704
14,195,446
1,211,358
175,484,872

353,254,836

306,990,099

31

2563
(

)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

18

5
19

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

020

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000
10,516,000
321,097,182
(12,001,003)
320,972,179

160,000
10,516,000
301,995,414
(33,656,000)
280,215,414

75,153,863
396,126,042

47,527,715
327,743,129

749,380,878

634,733,228

31
31
(
(

2563
2563
)
)

หมายเหตุ
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรสำหรับปี
การแบ่งปันกาไร
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ในนามคณะกรรมการ

6
6
6
6
6, 21
6, 21
22
22
23
23
17
17
11, 13
11, 13

25
25

2563
2563

(พันบาท)
(พันบาท)
399,939,200
399,939,200
(309,947,193)
(309,947,193)
89,992,007
89,992,007
7,277,959
7,277,959
97,269,966
97,269,966
(24,090,833)
(24,090,833)
(28,723,808)
(28,723,808)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
02112

437,979,879
437,979,879
(355,752,304)
(355,752,304)
82,227,575
82,227,575
8,991,708
8,991,708
91,219,283
91,219,283
(22,904,726)
(22,904,726)
(28,865,565)
(28,865,565)

(3,720,076)
(3,720,076)
(56,534,717)
(56,534,717)
40,735,249
40,735,249
(7,082,371)
(7,082,371)
9,455,791
9,455,791
43,108,669
43,108,669
(5,808,530)
(5,808,530)
37,300,139
37,300,139

(2,537,775)
(2,537,775)
(2,593,500)
(2,593,500)
(56,901,566)
(56,901,566)
34,317,717
34,317,717
(6,586,510)
(6,586,510)
11,632,059
11,632,059
39,363,266
39,363,266
(6,166,734)
(6,166,734)
33,196,532
33,196,532

34,143,870
34,143,870
3,156,269
3,156,269
37,300,139
37,300,139

32,014,283
32,014,283
1,182,249
1,182,249
33,196,532
33,196,532

28.45
28.45

26.68
26.68

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

2562
2562

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

31

2563
(

)

หมายเหตุ

2563

2562

(พันบาท)
37,300,139
33,196,532

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
27
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
17
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

(833,541)
46,064

(7,007,450)
38,090

(184,209)

(1,512,621)

(5,715)
(977,401)

(7,629)
(8,489,610)

66,350

-

(204,027)

(1,396,473)

44,123

(99,582)

20,119
(73,435)

256,591
(1,239,464)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(1,050,836)

(9,729,074)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

36,249,303

23,467,458

33,096,968
3,152,335
36,249,303

23,029,421
438,037
23,467,458

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

022

023

(

)

2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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26

-

160,000

-

-

1,200,000

-

160,000

-

1,200,000

ทุนที่ออก ทุนสารอง
หมายเหตุ และชาระแล้ว ตามกฎหมาย

10,516,000

-

-

-

-

10,516,000

ทุนสารอง
ทัว่ ไป

-

-

-

-

14

30,461
30,461
29,686

-

-

-

-

(111,608)

(111,608)
(111,608)

-

-

(11,794,138)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

(19,910,534)

(111,608)
(111,608)

(19,798,926)

(19,798,926)

32,014,283
(7,826,016) (8,984,862)
(7,826,016) 23,029,421
(33,656,000) 280,215,414

(111,608)

(111,608)
(111,608)

-

-

(25,718,376) 277,096,527

รายการอื่น
รวม
ของการ
องค์ประกอบ
เปลี่ยนแปลง
อื่น
ที่เกิดจาก
ของส่ วน
ผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้

(1,512,621)
(1,512,621)
(1,634,820) (11,905,746)

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่าง
ผลกาไร
ส่ วนแบ่ง
ของอัตรา
(ขาดทุน) กาไรขาดทุน
แลกเปลี่ยน
จากการ เบ็ดเสร็ จอื่นของ
จากการ
วัดมูลค่า การร่ วมค้าและ
แปลงค่า
สิ นทรัพย์ บริ ษทั ร่ วมตาม
งบการเงิน ทางการเงิน วิธีส่วนได้เสี ย
(พันบาท)
(13,801,264)
(775)
(122,199)

32,014,283
(1,158,846) (6,343,856)
30,855,437 (6,343,856)
301,995,414 (20,145,120)

(19,798,926)

-

(19,798,926)

(19,798,926)

290,938,903

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(13,593,426)

50,985
7,119,456
7,170,441

(20,763,867)

(20,763,867)

317,869,097

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

1,182,249 33,196,532
(744,212) (9,729,074)
438,037 23,467,458
47,527,715 327,743,129

6,317,108

162,593
7,119,456
7,282,049

(964,941)

(964,941)

40,772,570

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

024

(

)

2563

26

3

-

160,000

-

-

1,200,000

-

160,000
160,000

-

1,200,000
1,200,000

10,516,000

-

-

-

-

10,516,000
10,516,000

ทุนสารอง
ทัว่ ไป

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

(20,145,120)
(20,145,120)

15

53,899
53,899
6,481,060

-

-

-

-

6,427,161
6,427,161

41,146
41,146
70,832

-

-

-

-

29,686
29,686

(163,434)
(163,434)
(1,791,283)

-

-

-

-

4,252,020

16,157,766

16,157,766
16,157,766

-

-

(1,634,820) (11,905,746)
6,971
(1,627,849) (11,905,746)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

1,160,007

16,157,766
16,157,766

(14,997,759)

(14,997,759)

34,143,870
(936,901) (1,046,902)
(936,901) 33,096,968
(12,001,003) 320,972,179

16,157,766

16,157,766
16,157,766

-

-

(33,656,000) 280,215,414
6,434,132
6,499,790
(27,221,868) 286,715,204

ส่วนแบ่ง
กาไรขาดทุน รายการอื่น
รวม
เบ็ดเสร็ จอื่นของ ของการ
องค์ประกอบ
การร่ วมค้าและ เปลี่ยนแปลง
อื่น
บริ ษทั ร่ วมตาม ที่เกิดจาก
ของส่ วน
วิธีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่าง
ของอัตรา
ผลกาไร
ผลกาไร
แลกเปลี่ยน
จากการ
จากการ
จากการ วัดมูลค่ายุติธรรม วัดมูลค่า
แปลงค่า
เงินลงทุน
สิ นทรัพย์
งบการเงิน ในตราสารทุน ทางการเงิน
(พันบาท)

34,143,870
(110,001)
(868,512)
34,033,869
(868,512)
321,097,182 (21,013,632)

(14,997,759)

-

(14,997,759)

(14,997,759)

301,995,414
65,658
302,061,072

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ทุนสารอง
หมายเหตุ และชาระแล้ว ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสู ญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

31

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

25,652,580

41,840,202
256,530
42,096,732

(16,444,152)

(16,444,152)

3,156,269 37,300,139
(3,934) (1,050,836)
3,152,335 36,249,303
75,153,863 396,126,042

24,492,573

25,682,436
256,530
25,938,966

(1,446,393)

(1,446,393)

47,527,715 327,743,129
(18,760)
6,481,030
47,508,955 334,224,159

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

31

2563
(

)

2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รำยกำรปรั บปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรั พย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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025

37,300,139

33,196,532

5,808,530
27,377,257
166,808
1,311,902
422,976
(9,455,791)
(669,658)
(1,116,550)
7,128,987
3,053,981
(542,072)

6,166,734
23,931,502
255,097
3,750,787
(118,935)
(11,632,059)
(1,889,797)
(936,800)
6,465,902
853,482
669,205

70,786,509

60,711,650

4,994,942
692,963
345,300
6,033,205

5,975,049
6,324,835
404,447
12,704,331

31

2563
(

)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

หนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินดำเนินงำนลดลง - สุทธิ

(57,057)
(1,008,381)
(244,679)
(1,310,117)

(6,124,707)
(855,678)
(497,545)
(7,477,930)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้

75,509,597
(5,094,436)

65,938,051
(6,121,404)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

70,415,161

59,816,647

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ ืม
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย

766,437
(2,945,788)
286,452
(239,401)
56,058,983
(81,035,851)
462,026
(51,357,002)
(1,602,399)
48,245
7,348,506
1,024,799

179,623
(24,469,101)
2,858,325
(1,648,070)
59,190,349
(49,705,851)
654,718
(48,056,700)
(1,357,634)
25,880
16,213,225
1,060,924

(71,184,993)

(45,054,312)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5

31

2563
(

)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรั บจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

43,107,076

466,949

(1,416,042)

(233,901)

2,476,004
27,062,626
(7,041,183)
(2,624,934)
49,850,062
(49,881,503)
19,841,072

(5,486,374)
26,794,078
(2,090,204)
(118,225)
24,905,176
(31,381,659)
12,622,792

(14,997,759)
(1,410,812)
(16,408,571)
(7,652,582)
37,470,953

(19,798,926)
(973,078)
(20,772,004)
(7,366,269)
(15,282,433)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

36,701,121
71,262
27,626,960
64,399,343

(520,098)
(641,452)
28,788,510
27,626,960

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด ณ วันสิ้นปี
เจ้าหนี้จากการซื้อสิ นทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่าย

22,382,496
577,743

13,693,731
1,254,672

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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027

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

19
19
5
5, 19

10,916,024
26,925,648
1,582,321
96,764,105
212,400
136,400,498

11,691,164
9,437,013
1,578,049
114,660,391
206,977
137,573,594

19
19
6
7
8
10
11

3,805,085
10,734,705
134,473,383
1,892,071
2,526,046
1,954,274
519,121
155,904,685

1,507,534
3,030,058
133,421,316
1,903,911
2,583,959
2,287,087
333,388
349,811
145,417,064

292,305,183

282,990,658

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�
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028

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หนี�� � น����� วน�อ��ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

�นี���น��ุนเวียน
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า�ี���งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
ส่ วนของหุน้ กู�้ ี���งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � นห�ุนเวียน

5
19
19
5, 19

�นี���น��� ��ุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � น��� ห�ุนเวียน
�ว�หนี�� � น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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19
19
11
13
5

748,996
1,261,459
95,382
50,000,000
5,299,108
73,846
57,478,791

860,823
1,283,231
50,000,000
6,568,982
75,089
58,788,125

72,464
124,955,090
1,230,841
1,233,579
1,056,892
128,548,866

125,000,000
1,205,130
1,305,671
127,510,801

186,027,657

186,298,926

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน�ส� � น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 1,600 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที�ออ�และ�ําระแล้ ว
(หุ้นสามัญจํานวน 1,200 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทัว� ไป
ยังไม่ ได้ จัดสรร
อง��ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

14

รวมหน�ส� � น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

8

030

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000
10,516,000
88,107,036
6,294,490
106,277,526

160,000
10,516,000
84,784,283
31,449
96,691,732

292,305,183

282,990,658

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา ค่าธรรมเนียม
การจัดการบริ หาร และรายได้ค่าบริ การ
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้อ�น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

5

18,463,008

20,303,381

5
5, 23
5, 23

7,830,072
3,165,434
171,328
29,629,842

8,410,326
4,565,997
80,115
33,359,819

15

(5,862,659)

(6,300,403)

13, 16
5, 23

(5,393,099)
(11,255,758)

(265,735)
(5,744,680)
(12,310,818)

18,374,084

21,049,001

(26,125)

(174,197)

18,347,959

20,874,804

15.29

17.40

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น�ั�น��น� �าน (บาท)

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินนี�

9

031

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการท�อ� าจ�ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภา��เงินได้ของรายการท��อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอ� าจ�ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

17

รายการท�จ� ะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
13
ภา��เงินได้ของรายการท��จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
17
รวมรายการทีจ� ะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

10

032

18,347,959

20,874,804

26,066

37,823

(5,213)
20,853

(7,564)
30,259

(14,407)

(119,823)

2,881
(11,526)

23,964
(95,859)

9,327

(65,600)

18,357,286

20,809,204

033

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินน��

ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562 �ามที�ราย�าน�น�วดก� อน
ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงน�ยบายการบั�ช�
ยอดค�เห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดค�เห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18

3

18

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,200,000

-

1,200,000
1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

ทุนท��ออก
และชําระแล้ว

160,000

-

160,000
160,000

160,000

-

160,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

11

10,516,000

-

10,516,000
10,516,000

10,516,000

-

10,516,000

ทุนสํารองทัว� ไป

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

18,347,959
(27,183)
18,320,776
88,107,036

(14,997,759)
(14,997,759)

84,784,283
(264)
84,784,019

20,874,804
(95,859)
20,778,945
84,784,283

(19,798,926)
(19,798,926)

15,657
15,657
6,241,924

-

6,226,267
6,226,267

-

-

20,853
20,853
52,566

-

31,449
264
31,713

30,259
30,259
31,449

-

36,510
36,510
6,294,490

-

31,449
6,226,531
6,257,980

30,259
30,259
31,449

-

���� �ระก�บ��� น���ส��น���������หุ�น
ผลกําไรจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรม
ผลกําไร
เงินลงทุน
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบอื�น
ในตราสารทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(พันบาท)
83,804,264
1,190
1,190

ยังไม่ได้จดั สรร

18,347,959
9,327
18,357,286
106,277,526

(14,997,759)
(14,997,759)

96,691,732
6,226,267
102,917,999

20,874,804
(65,600)
20,809,204
96,691,732

(19,798,926)
(19,798,926)

95,681,454

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเส�� อมราคา�ละค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตรา�ลกเปลี�ยน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
กําไรจากการขายเงินลงทุน �ละอ��น�
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก� �นการเ�ล�ย� นแ�ลง
�นสิ นทรัพย์ และ�น�ส� ิ นดําเนินงาน

(พันบาท)

2562

18,347,959

20,874,804

26,125
821,537
86,805
1,274
(18,463,008)
(3,096,933)
5,362,969
(65,222)

174,197
730,394
345,817
(9,878)
(20,303,381)
(4,478,793)
5,700,252
(13,213)

3,021,506

3,020,199

311
3,203
3,514

235,951
3,382
239,333

�น��สินดําเนินงานเพิม� ���น (ลดลง)
เจ้าหนี�หมุนเ�ียนอ��น
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอ��น
�น�ส� ิ นดําเนินงานลดลง - สุ ทธิ

(56,645)
(72,763)
(221,933)
(351,341)

(20,358)
(84,905)
(97,078)
(202,341)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,673,679
(229,853)
2,443,826

3,057,191
(108,608)
2,948,583

สินทรั พย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม� ���น)
ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น
สิ นทรัพย์อ�น
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��งของงบการเงินนี�
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034

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเ�ื�อลงทุนในบริ �ทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื� อตราสารหนี�ของกิจการอื�น
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ� และสิ นทรั�ย��ม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืม (เงินให้กยู้ ืม) แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รับเงินปันผล
รับดอกเบี�ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

2563

(พันบาท)

2562

(1,052,067)
56,058,784
(75,701,652)
(211,440)
17,896,287
18,515,504
3,076,273
18,581,689

(295,750)
59,207,349
(47,014,845)
(257,401)
(7,938,984)
20,304,917
4,544,880
28,550,166

(1,269,875)
(99,806)
50,000,000
(50,000,000)
(1,369,681)
(14,997,759)
(5,433,215)
(21,800,655)

(1,834,145)
25,000,000
(31,500,000)
(8,334,145)
(19,798,926)
(5,802,928)
(33,935,999)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(775,140)

(2,437,250)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

11,691,164

14,128,414

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด � �ันสิ�นปี

10,916,024

11,691,164

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจาก (จ� ายเ�ื�� ��าระ) เงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเ�ื�อชําระเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเ�ื�อชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ถ่ถอนหุน้ กู้
เงินกู้ยืมลดลง - สุ ทธิ
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี�ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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07
บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
		
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://ww.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
		
		
		
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
		
ที่ตั้ง
		
		
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC204A,SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและก�ำกับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
		
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC22OA, SCC234A,SCC23NA)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-4776
0-2683-1298
http://www.krungsri.com

036

08
ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับนักลงทุน

ชื่อ		
		
		
ชื่อย่อ
		
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น
		
		
		
		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
The Siam Cement Public Company
Limited
SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.com
2456
30 เมษายน 2518

ติดต่อ			
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร
0-2586-2974
อีเมล
info@scg.com

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
1,200 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ได้ แ ก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยูห่ วั และบริษทั ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ถือหุน้ ร้อยละ 33.8 ส่วนทีเ่ หลือเป็นการ
ถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
อีเมล

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
0-2586-6098
โทรสาร
0-2586-3007
อีเมล
corporatesecretary@scg.com
0-2586-4299
invest@scg.com

ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์
0-2586-3770
โทรสาร
0-2586-2974
อีเมล
ebmo@scg.com
กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล : ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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