(ก่อนตรวจสอบ)

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
และ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลา
ตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

(ก่ อนตรวจสอบ)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

สิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวียนอื*น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั%น
สิ นค้าคงเหลือ
ที*ดินพัฒนาแล้วเพื*อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น

424,433,394
1,352,137,559
2,898,357,304
581,581,908
4,596,185

911,722,111
1,574,733,533
119,136,338
2,961,127,333
597,036,717
2,056,334

119,856,847
1,348,724,540
2,544,045,939
581,581,908
4,596,185

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

5,261,106,350

6,165,812,366

4,598,805,419

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื*น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี%ไม่หมุนเวียนอื*น
อสังหาริ มทรัพย์เพื*อการลงทุน
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที*ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื*น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น

16,605,300
162,506,934
402,830,154
5,570,221,540
13,890,916
25,350,470
114,626,238
138,964,175
19,338,710

16,873,849
150,764,797
407,700,996
5,748,521,725
12,174,483
25,350,470
62,510,806
167,808,745
23,908,520

16,605,300
758,918,880
162,506,934
400,579,759
5,113,986,660
13,890,916
113,561,721
119,680,915
19,338,710

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

6,464,334,437

6,615,614,391

6,719,069,795

11,725,440,787

12,781,426,757

11,317,875,214

รวมสิ นทรัพย์

1

(ก่ อนตรวจสอบ)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

หนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั%นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมุนเวียนอื*น
เงินกูย้ มื ระยะสั%น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี%สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

865,000,000
1,505,897,853
3,445,067
23,010,182

2,908,145
1,535,880,827
844,393,903
30,644,564
14,170,465

865,000,000
1,543,739,860
22,508,462

รวมหนีส4 ิ นหมุนเวียน

2,397,353,102

2,427,997,904

2,431,248,322

399,956,528
16,429,926
2,385,831
418,772,285

433,754,192
17,698,431
1,053,637
452,506,260

343,519,093
6,276,227
2,385,831
352,181,151

2,816,125,387

2,880,504,164

2,783,429,473

หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี%สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี%สินระยะยาวอื*น
หนี%สินไม่หมุนเวียนอื*น
รวมหนีส4 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส4 ิ น
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(ก่ อนตรวจสอบ)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

หนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
- หุน้ สามัญ
ส่ วนของหุน้ สามัญที*ถือครองก่อนการควบรวม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินกว่าทุนจากการซื%อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื*นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

5,962,621,233

5,962,621,233

5,962,621,233

5,962,621,233
1,133,593,746
211,060,278

5,962,621,233
(51,744,000)
1,133,593,746
-

5,962,621,233
1,133,593,746
274,225,379

206,907,164
883,288,114
-

200,150,248
1,358,363,798
90,265

206,907,164
957,098,219
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

8,397,470,535

8,603,075,290

8,534,445,741

511,844,865

759,639,301
538,208,002

8,909,315,400

9,900,922,593

8,534,445,741

11,725,440,787

12,781,426,757

11,317,875,214

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กิจการก่อนการควบรวม
ส่ วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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-

(ก่ อนตรวจสอบ)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ%นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี
สิ%นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั%งแต่วนั ที* 1 สิ งหาคม 2561
ถึงวันที* 31 ธันวาคม
2561

(บาท)
รายได้จากการขาย

11,513,150,085

12,754,136,434

4,486,254,537

43,361,475

223,003,898

19,500,000

(8,375,644,530)

(8,995,367,213)

(3,326,572,151)

(17,281,933)

(97,215,423)

(4,841,629)

กําไรขั4นต้ น

3,163,585,097

3,884,557,696

1,174,340,757

รายได้อื*น

233,272,648

213,565,079

90,786,509

กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย

3,396,857,745

4,098,122,775

1,265,127,266

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(1,799,635,839)

(2,094,413,981)

(640,736,699)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(1,463,777,513)

(1,253,136,400)

(468,260,131)

รวมค่าใช้ จ่าย

(3,263,413,352)

(3,347,550,381)

(1,108,996,830)

กําไรจากการดําเนินงาน

133,444,393

750,572,394

156,130,436

ต้นทุนทางการเงิน

(25,200,003)

(36,648,620)

(7,214,368)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

108,244,390

713,923,774

148,916,068

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(82,750,490)

(107,947,770)

(21,289,212)

กําไรสํ าหรับงวด

25,493,900

605,976,004

127,626,856

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที"เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนที*เป็ นของบริ ษทั ในกลุ่ม ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่ วนที*เป็ นของส่ วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(3,583,331)
13,540,480
15,536,751

541,166,965
34,925,591
29,883,448

127,626,856
-

25,493,900

605,976,004

127,626,856

(0.00)

0.09

0.02

รายได้จากการขายที*ดิน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการขายที*ดิน

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
ส่ วนที"เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
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(ก่ อนตรวจสอบ)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ%นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี
สิ%นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั%งแต่วนั ที* 1 สิ งหาคม 2561
ถึงวันที* 31 ธันวาคม
2561

(บาท)
กําไรสํ าหรับงวด

25,493,900

605,976,004

127,626,856

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ* ขาย

(90,265)

(1,795)

-

รวมรายการที"อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(90,265)

(1,795)

-

8,405,763

(9,220,429)

8,579,411

(1,681,152)

1,607,212

(1,715,882)

รวมรายการที"จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

6,724,611

(7,613,217)

6,863,529

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

6,634,346

(7,615,012)

6,863,529

32,128,246

598,360,992

134,490,385

2,047,590

534,927,331

134,490,385

ส่ วนที*เป็ นของบริ ษทั ในกลุ่ม ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ

13,540,480

34,184,400

-

ส่ วนที*เป็ นของส่ วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุม

16,540,176

29,249,261

-

32,128,246

598,360,992

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน"
รายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

รายการที%จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที*จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที"เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
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134,490,385

ก่อนตรวจสอบ
บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย" นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

ส่วนของหุน้ สามัญ
ที*ถือครอง
ก่อนการควบรวม

ทุนเรื อนหุน้ ที*ออก
และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถอื หุ้นที"บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที%ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที%ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที"บนั ทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560

5,962,621,233

(51,744,000)

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,133,593,746

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
รวม
องค์ประกอบ
อื*น
ทุนสํารอง
เงินลงทุน
ของส่วน
ตามกฎหมาย
เผื*อขาย
ของผูถ้ ือหุน้
(บาท)
189,779,798
1,071,206,572
92,060
92,060

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กิจการ
ก่อนการควบรวม

ส่วนได้เสีย
ที*ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

8,305,549,409

747,009,901

527,403,741

9,579,963,051

-

-

-

-

(237,401,450)

-

-

(237,401,450)

(21,555,000)

(18,445,000)

(277,401,450)

-

-

-

-

(237,401,450)

-

-

(237,401,450)

(21,555,000)

(18,445,000)

(277,401,450)

-

-

-

-

(237,401,450)

-

-

(237,401,450)

(21,555,000)

(18,445,000)

(277,401,450)

-

-

-

541,166,965
(6,237,839)
534,929,126
(10,370,450)
1,358,363,798

(1,795)
(1,795)
90,265

(1,795)
(1,795)
90,265

541,166,965
(6,239,634)
534,927,331
8,603,075,290

34,925,591
(741,191)
34,184,400
759,639,301

29,883,448
(634,187)
29,249,261
538,208,002

605,976,004
(7,615,012)
598,360,992
9,900,922,593

5,962,621,233

(51,744,000)

1,133,593,746

10,370,450
200,150,248
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ก่อนตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนที*ออก
และชําระแล้ว

ส่วนของหุ้นสามัญ
ที*ถือครอง
ก่อนการควบรวม

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนของหุ้นสามัญ
จากการซื% อธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

รวม
องค์ประกอบ
อื*น
ของส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

เงินลงทุน
เผื*อขาย

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กิจการ
ก่อนการควบรวม

ส่วนได้เสี ย
ที*ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2561

5,962,621,233

(51,744,000)

1,133,593,746

-

200,150,248

1,358,363,798

90,265

90,265

8,603,075,290

759,639,301

538,208,002

9,900,922,593

รายการกับผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที%ได้ รับจากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปันผล

-

-

-

-

-

(477,663,530)

-

-

(477,663,530)

(32,332,500)

(27,667,500)

(537,663,530)

-

-

-

-

-

(477,663,530)

-

-

(477,663,530)

(32,332,500)

(27,667,500)

(537,663,530)

รวมเงินทุนที%ได้ รับจากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
การเปลี%ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การควบรวมบริ ษทั
รวมการเปลี%ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

51,744,000

-

211,060,278

-

7,206,907

-

-

270,011,185

(740,847,281)

(15,235,813)

(486,071,909)

-

51,744,000

-

211,060,278

-

7,206,907

-

-

270,011,185

(740,847,281)

(15,235,813)

(486,071,909)

-

51,744,000

-

211,060,278

-

(470,456,623)

-

-

(207,652,345)

(773,179,781)

(42,903,313)

(1,023,735,439)

13,540,480

15,536,751

25,493,900

1,003,425

6,634,346

16,540,176

32,128,246

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน

-

-

-

-

-

(3,583,331)

-

-

(3,583,331)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น

-

-

-

-

-

5,721,186

(90,265)

(90,265)

5,630,921

-

-

-

-

2,047,590

-

-

-

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561

5,962,621,233

-

1,133,593,746

211,060,278

2,137,855

(90,265)

(90,265)

6,756,916

-

(6,756,916)

-

-

206,907,164

883,288,114

-

-
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8,397,470,535

13,540,480
-

511,844,865

8,909,315,400

ก่อนตรวจสอบ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย" นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2561

ทุนที*ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

-

-

ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการซื% อธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
-

เงินลงทุน
เผื*อขาย
-

รวม
องค์ประกอบ
อื*น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

-

-

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
-

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ" ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย% นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
การควบรวมบริ ษทั

5,962,621,233

1,133,593,746

274,225,379

200,525,821

828,989,177

-

-

8,399,955,356

5,962,621,233

1,133,593,746

274,225,379

200,525,821

828,989,177

-

-

8,399,955,356

รวมการเปลีย% นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ" ันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

127,626,856

-

-

127,626,856

-

-

-

-

6,863,529

-

-

6,863,529

-

-

-

6,381,343

134,490,385
(6,381,343)

-

-

134,490,385
-

206,907,164

957,098,219

-

-

8,534,445,741

5,962,621,233

1,133,593,746

274,225,379
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ก่ อนตรวจสอบ
บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบ

สําหรับปี

สําหรับปี

ระยะเวลาบัญชีต% งั แต่

สิ% นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2561

สิ% นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2560

วันที* 1 สิ งหาคม 2561
ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2561

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื* อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจากหนี%สงสัยจะสู ญและหนี%สูญ
ผลขาดทุนจากค่าเผือ* การลดมูลค่าและเคลื*อนไหวช้า
ของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานของพนักงาน
ด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ประมาณการหนี%สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที*ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที*ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ผลขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหน่าย
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี*ยนที*ยงั ไม่เกิดขึ%น
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี%ยรับ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย" นแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีส4 ิ นดําเนินงาน

25,493,900

605,976,004

127,626,856

82,750,490
599,155,587
20,891

107,947,770
664,743,457
216,601

21,289,212
220,868,564
-

15,962,609

24,462,076

3,246,504

47,456,314
64,045,361
19,593,344

40,938,953
-

36,576,802
15,662,236
1,246,165
-

28,366

สินทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม% ขึน)
ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวียนอื*น
สิ นค้าคงเหลือ
ที*ดินพัฒนาแล้วเพื*อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม" ขึน4 ) - สุ ทธิ
หนีสินดําเนินงานเพิม% ขึน (ลดลง)
เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมุนเวียนอื*น
หนี%สินสําหรับแผนการออกจากงานของพนักงาน
ด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ประมาณการหนี%สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี%สินไม่หมุนเวียนอื*น
หนีส4 ิ นดําเนินงานเพิม" ขึน4 (ลดลง) - สุ ทธิ
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-

7,632,238
(1,932,997)
25,200,003
(4,351,848)

260,858
(1,433,358)
36,648,620
(5,278,731)

(2,151,022)
3,520,016
7,214,368
(228,265)

881,054,258

1,474,482,249

434,871,436

221,092,065
46,807,420
15,454,809
2,953,346
(7,209,030)
279,098,610

106,522,320
143,021,024
61,980,906
14,731,624
8,084,895
334,340,769

352,431,444
15,057,058
4,274,629
2,204,611
(24,206,214)
349,761,528

(5,487,834)

(234,059,677)

(70,133,972)

(128,053,859)
63,689
(133,478,004)

(37,917,721)
(1,970,617)
(273,948,015)

(245,451,057)
(27,495,301)
2,099,354
(340,980,976)

ก่ อนตรวจสอบ
บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบ

สําหรับปี

สําหรับปี

ระยะเวลาบัญชีต% งั แต่

สิ% นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2561

สิ% นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2560

วันที* 1 สิ งหาคม 2561
ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2561

(บาท)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน

1,026,674,864

1,534,875,003

443,651,988

จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(87,861,784)
938,813,080

(71,715,890)
1,463,159,113

(45,121,956)
398,530,032

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื*อซื% อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพื*อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื*อซื% อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(454,137,114)
5,412,908
(68,366,779)

(690,539,800)
5,131,119
(1,076,876)

(121,809,040)
987,347
(9,389,793)

รับเงินปันผลจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวม
รับดอกเบี%ย

(758,918,880)
240,491,069
119,136,338
32,332,500
4,355,167

(8,000)
(20,822,271)
5,278,789

228,265

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(879,694,791)

(702,037,039)

(129,983,221)

862,091,854
(844,393,903)
17,697,951

(11,651,630)
(97,253,950)
(108,905,580)

(757,000,000)
(757,000,000)

เงินสดจ่ายเพื*อซื% อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั%น
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั%น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั%นเพิ*มขึ%น(ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื*อชําระเงินกูย้ มื
เงินกู้ยมื เพิม" ขึน4 (ลดลง) - สุ ทธิ
จ่ ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวม
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมจ่ ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี%ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(477,663,530)
(32,332,500)

(237,401,451)
(21,556,000)

(27,667,500)
(537,663,530)
(26,441,428)
(546,407,007)

(18,444,000)
(277,401,451)
(36,648,620)
(314,050,071)

(7,000,752)
(764,000,752)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม" ขึน4 (ลดลง) - สุ ทธิ

(487,288,718)

338,166,423

(495,453,941)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ4นงวด

911,722,111
424,433,393

573,555,688
911,722,111

615,310,788
119,856,847

33,807,153

54,426,237

28,156,968

-

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม% เติม
รายการทีไ" ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี%คงค้างที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
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