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
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอสซี จี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่ มบริ ษ ัท ”) และของเฉพาะบริ ษ ทั เอสซี จี เซรามิ ก ส์ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ตามลํา ดับ ซึ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ สําหรั บรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที : สิ งหาคม ;<=:
(วันควบบริ ษทั ) ถึ งวันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที : สิ งหาคม ;<=: (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที
31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 และงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
รอบระยะเวลาตังแต่วนั ที : สิ งหาคม ;<=: (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบด้วย
สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงานรวม และกระแสเงิ นสดรวม สําหรับปี สิ นสุ ด
วันเดียวกัน และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที : สิ งหาคม
;<=: (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ
ตามความรับ ผิด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื นๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื' องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิ จารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 7
เรื(องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค วามสนใจในเรื องดัง กล่ า ว เนื องจากสิ น ค้า
คงเหลื อเป็ นยอดคงเหลื อ ที มี นัยสําคัญ ตลาดของกลุ่ มบริ ษ ทั
และบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นตลาดภายในประเทศ ซึ งมีการแข่งขัน
ของตลาดสู ง ดังนันราคาขายจึ งขึ นอยู่กบั สถานการณ์แข่ งขัน
ของตลาด และมี สิ น ค้า สํ า เร็ จ รู ป คงเหลื อ บางรายการที ไม่
เคลื อนไหวนาน ส่ งผลให้ไม่สามารถขายได้ในราคาที คาดไว้
นโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั มี การตังค่ า เผื อ
การลดลงของมูลค่ าของสิ นค้าคงเหลื อ โดยการเปรี ยบเที ย บ
ต้น ทุ น ของสิ น ค้า คงเหลื อ กับ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที คาดว่ า จะได้รั บ
และพิจารณาประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้าคงเหลื อ
การประมาณการดังกล่ า วต้อ งใช้วิ จารณญาณอย่า งมากของ
ผูบ้ ริ หาร
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ได้ ตรวจสอบเรื(องดังกล่ าวอย่ างไร
การตรวจสอบของข้ า พเจ้า ได้ ร วมถึ ง การสอบถาม
ผูบ้ ริ ห ารซึ งเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในเรื องดัง กล่ า ว เพื อให้
ได้มาซึ งนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เกี ยวกับการ
ตังประมาณการการลดมู ล ค่ า ลงของสิ น ค้า คงเหลื อ
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว
และสุ่ มทดสอบการตังประมาณการการลดมูลค่าลงของ
สิ นค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี วิ ธี การของข้า พเจ้า รวมถึ ง การทดสอบการ
คํา นวณการตังค่ า เผื อการลดลงของมู ล ค่ า ของสิ น ค้า
คงเหลือ โดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อ
กับมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ ซึ งนํามาจากราคาขายหัก
ค่าใช้จ่ายในการขาย

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที'เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ : บริ ษทั ได้จดั ตังขึนตามมติการควบบริ ษทั ระหว่างบริ ษทั ย่อยห้าบริ ษทั
ภายใต้บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) การควบบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นการควบบริ ษทั ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน ดังนัน
บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินรวมโดยเสมือนว่าได้มีการรวมกิ จการตังแต่วนั ที : มกราคม ;<=H ทังนี ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้
เปลียนแปลงไปเนืองจากเรื องนี
ข้ อมูลอื'น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ คือ การอ่านข้อมูลอื น
และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ทีได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องรายงานข้อเท็จจริ งนัน ทังนีข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื องดังกล่าวทีต้องรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที' ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในที ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า จําเป็ นเพื อให้
สามารถจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้

3

ผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลมีหน้าที ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที ขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ ที มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มูล ที ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ
ข้อ ผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระสํา คัญ เมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที ขัดต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ และประเมิ นความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขัด ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี ทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงที ไม่พบข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงที เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
•
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญที เกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
4

•

•

บัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนํา เสนอโครงสร้า งและเนื อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า งบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที
ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั หรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนว
ทางการควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่างๆ ทีสําคัญ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนยั สําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที มีนยั สําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้คาํ รับ รองแก่ผูม้ ีหน้า ที ในการกํา กับ ดูแ ลว่า ข้า พเจ้าได้ป ฏิ บตั ิ ต ามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลเกี ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอื นซึ งข้าพเจ้า
เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องที สื อสารกับ ผูม้ ี หน้า ที ในการกํา กับ ดูแ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาเรื องต่ า งๆ ที มี นัย สํา คัญ ที สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื องเหล่านีในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื อสารดังกล่าว

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ 2562
5

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื(น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
สิ นค้าคงเหลือ
ที(ดินพัฒนาแล้วเพื(อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื(น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนีไม่หมุนเวียนอื(น
อสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที(ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื(น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2561

2560
(บาท)

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

5,261,106,350

6,165,812,366

4,598,805,419

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

6,464,334,437

6,615,614,391

6,719,069,795

11,725,440,787

12,781,426,757

11,317,875,214

หมายเหตุ

5
4,6
4
7
8

9
10
11
12
13
14
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
6

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื(น
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสิ นหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส4 ิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นระยะยาวอื(น
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอื(น
รวมหนีส4 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส4 ิ น

2561

2560
(บาท)

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

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

หมายเหตุ

16
4,17
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
- หุ น้ สามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
- หุ น้ สามัญ
ส่ วนของหุ น้ สามัญที(ถือครองก่อนการควบรวม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่ วนเกินกว่าทุนจากการซื อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื(นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

2561

2560
(บาท)

19

5,962,621,233

5,962,621,233

5,962,621,233

19
1
20
1, 20

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

20

206,907,164
883,288,114
-

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

206,907,164
957,098,219
-

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

หมายเหตุ

20

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวม
ส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส4 ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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-

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตังแต่วนั ที( 1 สิ งหาคม 2561
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
2561

หมายเหตุ

2560
(บาท)

รายได้จากการขาย

4

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)

3,163,585,097

3,884,557,696

1,174,340,757

233,272,648

213,565,079

90,786,509

3,396,857,745

4,098,122,775

1,265,127,266

รายได้จากการขายที(ดิน
ต้นทุนขาย

4, 7

ต้นทุนจากการขายที(ดิน
กําไรขั4นต้ น
รายได้อื(น

4

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

23

(1,799,635,839)

(2,094,413,981)

(640,736,699)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

24

(1,463,777,513)

(1,253,136,400)

(468,260,131)

(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

(82,750,490)

(107,947,770)

(21,289,212)

25,493,900

605,976,004

127,626,856

(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

รวมค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26

กําไรสํ าหรับปี / งวด
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเ" ป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่ วนที(เป็ นของบริ ษทั ในกลุ่ม ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่ วนที(เป็ นของส่ วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
ส่ วนทีเ" ป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
9

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตังแต่วนั ที( 1 สิ งหาคม 2561
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

กําไรสํ าหรับปี / งวด

25,493,900

605,976,004

127,626,856

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ( ขาย

(90,265)

(1,795)

-

รวมรายการทีอ" าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(90,265)

(1,795)

-

18

8,405,763

(9,220,429)

8,579,411

26

(1,681,152)

1,607,212

(1,715,882)

รวมรายการทีจ" ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

6,724,611

(7,613,217)

6,863,529

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" สํ าหรับปี / งวด - 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"
รายการทีอ$ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการทีจ$ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที(จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี / งวด
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเ" ป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
10

134,490,385

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย" นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ

ส่ วนของหุน้ สามัญ
ที(ถือครอง
ก่อนการควบรวม

ทุนที(ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

รวม
องค์ประกอบ
อื(น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

เงินลงทุน
เผื(อขาย

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กิจการ
ก่อนการควบรวม

ส่ วนได้เสี ย
ที(ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

1

เงินทุนที$ได้ รับจากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที$ได้ รับจากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560

20

5,962,621,233

(51,744,000)

1,133,593,746

189,779,798

1,071,206,572

92,060

92,060

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)

(1,795)

(1,795)

541,166,965
(6,239,634)

34,925,591
(741,191)

29,883,448
(634,187)

605,976,004
(7,615,012)

-

-

-

10,370,450

534,929,126
(10,370,450)

(1,795)
-

(1,795)
-

534,927,331
-

34,184,400
-

29,249,261
-

598,360,992
-

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

5,962,621,233

(51,744,000)

1,133,593,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
11

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ" ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ทุนที(ออก
และชําระแล้ว
(บาท)
5,962,621,233

ส่ วนของหุน้ สามัญ
ที(ถือครอง
ก่อนการควบรวม
(51,744,000)

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,133,593,746

ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการซือธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
200,150,248

รวม
องค์ประกอบ
อื(น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

เงินลงทุน
เผื(อขาย

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กิจการ
ก่อนการควบรวม

ส่ วนได้เสี ย
ที(ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

1,358,363,798

90,265

90,265

8,603,075,290

759,639,301

538,208,002

9,900,922,593

เงินทุนทีไ$ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปันผล

29

-

-

-

-

-

(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)

รวมเงินทุนทีไ$ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การเปลีย$ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
การควบรวมบริ ษทั

1

รวมการเปลีย$ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ" ันทึกโดยตรง
เข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561

20

-

51,744,000
51,744,000

-

211,060,278
211,060,278

-

7,206,907
7,206,907

-

-

270,011,185
270,011,185

(740,847,281)
(740,847,281)

(15,235,813)
(15,235,813)

(486,071,909)
(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)

(3,583,331)
5,721,186
2,137,855
(6,756,916)
883,288,114

(90,265)
(90,265)
-

(90,265)
(90,265)
-

(3,583,331)
5,630,921
2,047,590
8,397,470,535

13,540,480
13,540,480
-

15,536,751
1,003,425
16,540,176
511,844,865

25,493,900
6,634,346
32,128,246
8,909,315,400

5,962,621,233

-

1,133,593,746

211,060,278

6,756,916
206,907,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
12

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย" นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ

ทุนที(ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการซื อธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

รวม
องค์ประกอบ
อื(น
ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

เงินลงทุน
เผือ( ขาย

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการกับผู้ถอื หุ้นที"บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การเปลี$ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การควบรวมบริ ษทั

1

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

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที"บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไรหรื อขาดทุน

-

-

-

-

127,626,856

-

-

127,626,856

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น

-

-

-

-

6,863,529

-

-

6,863,529

-

-

-

-

134,490,385

-

-

134,490,385

-

-

-

6,381,343

(6,381,343)

-

-

206,907,164

957,098,219

-

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2561

20

5,962,621,233

1,133,593,746

274,225,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี
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8,534,445,741

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที(

ตังแต่วนั ที( 1 สิ งหาคม 2561

31 ธันวาคม

(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี / งวด
รายการปรั บปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ
ผลขาดทุนจากค่าเผื(อการลดมูลค่าและเคลื(อนไหวช้า
ของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานของพนักงาน
ด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ที(ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขายและตัดจําหน่าย
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี(ยนที(ยงั ไม่เกิดขึน
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี"ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี4สินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดําเนินงานลดลง (เพิ$มขึน)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื(น
สิ นค้าคงเหลือ
ที(ดินพัฒนาแล้วเพื(อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ ดําเนินงานลดลง - สุ ทธิ
หนีสินดําเนินงานเพิ$มขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื(น
หนีสิ นสําหรับแผนการออกจากงานของพนักงาน
ด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอื(น
หนี4สินดําเนินงานลดลง - สุ ทธิ

2560
(บาท)
25,493,900

605,976,004

127,626,856

82,750,490
596,061,846
20,891

107,947,770
665,100,262
395,077

21,289,212
215,702,558
-

15,962,609

24,462,076

3,246,504

8,059,239
64,086,463

40,938,952

30,733,908

20,494,910
28,366

26,020,000
-

15,838,166
-

7,632,238
(1,932,997)
25,200,003
(4,351,849)

11,130,976
(1,433,358)
36,648,620
(5,278,731)

(925,577)
3,520,016
7,214,368
(228,265)

839,506,109

1,511,907,648

424,017,746

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

106,343,844
143,021,024
61,980,906
14,731,624
8,084,894
334,162,292

352,431,444
15,057,058
4,274,629
2,204,610
(24,206,214)
349,761,527

(5,487,833)

(234,059,677)

(62,329,572)

(88,697,886)
63,689
(94,122,030)

(37,917,721)
(1,970,618)
(273,948,016)

(245,451,057)
(29,456,468)
2,099,354
(335,137,743)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที(

ตังแต่วนั ที( 1 สิ งหาคม 2561

31 ธันวาคม

(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื(อซือที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื(อซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื(อซือเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน
รับเงินปั นผลจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวม
รับดอกเบีย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2560
(บาท)

1,024,482,689
(87,861,784)
936,620,905

1,572,121,924
(71,715,891)
1,500,406,033

438,641,530
(45,121,956)
393,519,574

(485,032,192)
5,412,908
(35,279,526)
(758,918,880)
240,491,069
119,136,338
32,332,500
4,355,167
(877,502,616)

(727,786,720)
5,131,119
(1,076,876)
(8,000)
(20,822,271)
5,278,789
(739,283,959)

(117,983,227)
2,172,330
(9,389,793)
228,265
(124,972,425)

862,091,855
(844,393,903)
17,697,952

(11,651,630)
(97,253,951)
(108,905,581)

(757,000,338)
(757,000,338)

(477,663,530)
(32,332,500)
(27,667,500)
(537,663,530)
(26,441,428)
(546,407,006)

(237,401,450)
(21,556,000)
(18,444,000)
(277,401,450)
(36,648,620)
(422,955,651)

(7,000,752)
(764,001,090)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ"มขึน4 (ลดลง) - สุ ทธิ

(487,288,717)

338,166,423

(495,453,941)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ4นงวด

911,722,111
424,433,394

573,555,688
911,722,111

615,310,788
119,856,847

33,807,153

54,426,237

28,156,968

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิ(มขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื(อชําระเงินกูย้ ืมระยะสัน
เงินกู้ยืมเพิ"มขึน4 (ลดลง) - สุ ทธิ
จ่ ายเงินปันผล
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวม
จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมจ่ ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบีย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ$มเติม
รายการที"ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนีคงค้างที(ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

การควบบริ ษทั และข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ทีดินพัฒนาแล้วเพือขาย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี0สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงหนี0สินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0 หมุนเวียนอืน
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารองและส่ วนเกินทุน
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั0นพื0นฐาน
เงินปั นผล
16

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
หมายเหตุ สารบัญ
30
31
32
33

เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี0สินทีอาจเกิดขึ0น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินนี0 นาํ เสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้รับ อนุ มตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั
เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2562
1

การควบบริษทั และข้ อมูลทั$วไป
บริ ษทั เอสซี จี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตั0งขึ0 นในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบี ยน
ตั0งอยูท่ ี
สํานักงานใหญ่

- เลขที H ถนนปูนซิ เมนต์ไทย แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุ งเทพมหานคร HIJII

โรงงาน

- 61 หมู่ 1 นิ ค มอุต สาหกรรมหนองแค ตํา บลโคกแย้ อํา เภอหนองแค จัง หวัด สระบุ รี
18230 ประเทศไทย
- 33/1 หมู่ 2 ถนนสุ ว รรณศร ตํา บลโคกแย้ อํา เภอหนองแค จัง หวัด สระบุ รี 18230
ประเทศไทย
- 40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพี พ ฒ
ั น์ ตํา บลหนองปลิ ง อํา เภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี
18140 ประเทศไทย
- 33/2 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพี พ ฒ
ั น์ ตํา บลหนองปลิ ง อํา เภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี
18140 ประเทศไทย

บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี ยวกับการผลิตและจําหน่ ายกระเบื0องเซรามิกปูพ0ืน กระเบื0องบุผนังชนิ ดต่างๆ และธุ รกิ จ
นิคมอุตสาหกรรม
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดได้แก่ บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด และบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ซึ งบริ ษทั ทั0งสองแห่งเป็ นนิติบุคคลทีจัดตั0งขึ0นในประเทศไทย
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที M1 ธันวาคม มีดงั นี0
ชื$อกิจการ
บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที$จดั ตั"ง
/สั ญชาติ

ผลิตและจําหน่ายกระเบื0องเซรามิก

ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2561
2560
53.89

53.89*

*ในการควบบริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วน
ได้เสี ย ซึ งสะท้อนเนื0 อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ในกลุ่มซึ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาทีเกี ยวข้องเสมือนว่าบริ ษทั ในกลุ่มได้
ดําเนิ นธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตั0งแต่วนั ที H มกราคม PQRI

บริ ษทั เอสซี จี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เกิ ดจากการรวมธุ รกิ จโดยวิธีการควบบริ ษทั ซึ งเป็ นการรวมธุ รกิ จที
ผลิตและจัดจําหน่ ายกระเบื0 องเซรามิกในประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
5 บริ ษ ทั เพื อจัดโครงสร้า งองค์กรให้มีค วามเหมาะสมและเพิ มประสิ ทธิ ภาพของการทํางานร่ ว มกันในแต่ละ
บริ ษทั รวมทั0งรองรับการขยายตัวของธุ รกิ จเซรามิกทั0งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั มีการจดทะเบี ยนจัดตั0ง
เป็ นนิ ติบุคคลในประเทศไทยและได้รับอนุ มตั ิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมือวันที 1 สิ งหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั )
บริ ษทั ที นํามาควบบริ ษทั มีจาํ นวน 5 บริ ษทั ได้แก่

ชื$อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท เซรามิ ค อุ ต สาหกรรม ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี ยวกับ การผลิ ต
ไทย จํากัด
และจําหน่ายกระเบื0องเซรามิก
บริ ษทั เจมาโก จํากัด
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี ยวกับ การขาย
ปลีก ขายส่ งกระเบื0องเซรามิกปูพ0ืน
บุ ผ นั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ใช้ ใ นการ
ติดตั0งกระเบื0องเซรามิก
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ประเทศที$
จัดตั"ง /
สั ญชาติ

ไทย
ไทย

สั ดส่ วนการถือหุ้น
โดยตรง/อ้ อมของ
บริษทั ใหญ่
31 กรกฎาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ)
100
100
100

100

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,

ชื$อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท เดอะ สยาม เซรามิ ค
กรุ๊ ป อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษั ท โสสุ โก้ แอนด์ กรุ๊ ป
(2008) จํากัด

ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี ยวกับ การผลิ ต
และจําหน่ายกระเบื0องเซรามิก
ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกียวกับการซื0 อและ
ขายกระเบื0องปูพ0ืนและบุผนังเซรามิก
ทั0งในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษ ทั ไทย-เยอรมัน เซรามิ ค ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี ยวกับ การผลิ ต
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
และจําหน่ ายกระเบื0 องเซรามิ กปูพ0ื น
กระเบื0องบุผนังชนิ ดต่างๆ และธุ รกิจ
นิคมอุตสาหกรรม

ประเทศที$
จัดตั"ง /
สั ญชาติ

ไทย

สั ดส่ วนการถือหุ้น
โดยตรง/อ้ อมของ
บริษทั ใหญ่
31 กรกฎาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ)
100
100

ไทย

100*

90*

ไทย

74.71

74.71

*ในไตรมาสที 1 ของปี 2561 บริ ษทั ใหญ่ ได้ซ0ื อหุ้นจากส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิมอีกร้ อยละ 10 ทําให้สัดส่ วนการถื อหุ้นโดยตรงของ
บริ ษทั ใหญ่ เป็ นร้อยละ 100

การควบบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริ ษทั ทีอยูภ่ ายใต้บริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับสู งสุ ดคือ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มเสมือนว่า
เป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย ซึ งสะท้อนเนื0อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ในกลุ่มซึ งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตลอด
ระยะเวลาทีเกียวข้องเสมือนว่าบริ ษทั ในกลุ่มได้ดาํ เนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตั0งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560
ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยทางกฎหมายจะเกิ ดขึ0 นภายหลังเพือประโยชน์ในการเปรี ยบเที ยบ
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี โดยกลุ่มบริ ษทั จะต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี0 สินของกิ จการที ถูกนํามารวมกันด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ของกิ จการที นํามารวมในงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการก่ อนการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน
รวมถึงมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจในครั0งก่อนของบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ด
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
รายการสําคัญทีเกียวข้องกับการจัดโครงสร้างบริ ษทั และการควบบริ ษทั มีดงั นี0
การจัดโครงสร้ างบริ ษัท
- เมื อวันที HH พฤษภาคม 2561 บริ ษทั เซรามิ คอุตสาหกรรมไทย จํากัด ได้ทาํ การเข้าซื0 อหุ ้นในบริ ษทั โสสุ โก้
เซรามิค จํากัด ทั0งหมดร้อยละ 53.9 มาจาก บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด ในราคา 759 ล้านบาท ส่ งผลให้
เกิดส่ วนตํากว่าทุนจากการซื0 อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท
- เมื อวันที 27 มิ ถุ นายน 2561 บริ ษัท เซรามิ คซิ เมนต์ไ ทย จํากัด ซื0 อหุ ้ นบริ ษัท เดอะ สยาม เซรามิ ค กรุ๊ ป
อินดัสทรี ส์ จํากัด ทั0งหมดร้อยละ 9.8 ซึ งเป็ นหุน้ สามัญทีถือครองก่อนการควบรวมด้วยมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน
52 ล้านบาท (แสดงเป็ นรายการหักอยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในงบการเงิ นรวมปี 2560) มาจากบริ ษทั เซรามิค
อุตสาหกรรมไทย จํากัด ในราคา 241 ล้านบาท ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนเกิ นกว่าทุ นจากการซื0 อธุ รกิ จภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 189 ล้านบาท
การควบบริ ษัท
- เมื อวันที 1 สิ งหาคม 2561 บริ ษ ทั ได้มีการควบบริ ษทั โดยมาตรฐานการบัญชี กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องใช้วิ ธี
ปฏิบตั ิเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย ซึ งสะท้อนเนื0อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ในกลุ่มซึ งอยู่ภายใต้การ
ควบคุ มเดี ยวกันตลอดระยะเวลาที เกี ยวข้องเสมื อนว่าบริ ษ ทั ในกลุ่ มได้ด าํ เนิ นธุ รกิ จเป็ นหน่ วยเศรษฐกิ จ
เดี ยวกัน ตั0งแต่ ว นั ที 1 มกราคม 2560 ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นกิ จการก่ อนการควบรวม ณ วันที
H มกราคม 2560 จํานวน 747 ล้านบาท จากผลการปรั บปรุ งโครงสร้ างย้อนหลังก่ อนการควบรวมธุ รกิ จซึ ง
ได้แก่
1. ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด ณ วันที 1 มกราคม 2560 ในสัดส่ วนร้อยละ 53.9
จํานวน 584 ล้านบาท ซึ งประกอบด้วย
1.1 ทุนเรื อนหุน้ จํานวน 431 ล้านบาท
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 43 ล้านบาท
1.3 กําไรสะสม จํานวน 110 ล้านบาท
2. ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีนํามารวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการรวมธุ รกิจและมูลค่าตามบัญชี ของแต่ละกิ จการ ณ วันที 1 มกราคม 2560 ส่ งผลทําให้ส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้นกิจการก่อนการควบรวมในงบการเงินรวมเพิมขึ0 น 163 ล้านบาท และกําไรสะสมของ
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 123 ล้านบาทและ 67 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี0
21

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค
จํากัด (บริ ษทั ย่อย)

(ผลกระทบต่ องบการเงิน
เฉพาะกิจการ)

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ใน
งบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลําดับสูงสุ ดของแต่ละกิจการก่อน
การควบรวม
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของกิจการ
ผลต่ างจากการปรับปรุ งส่ งผลให้
- ส่ วนเกินกว่าทุนจากการซื0 อธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันเพิมขึ0น/
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบ
รวมเพิมขึ0น
- สิ นทรัพย์ทีใช้ในการดําเนินงาน
เพิมขึ0น
กําไรสะสมลดลง

รวม
(ผลกระทบต่ องบ
การเงินรวม)

(พันบาท)

956,586

175,961

1,132,547

1,023,400

231,792

1,255,192

(85,450)

(77,172)

(162,622)

18,636
(66,814)

21,341
(55,831)

39,977
(122,645)

ผลของการควบบริ ษทั ส่ งผลทําให้ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื0 อธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเพิมขึ0น 85 ล้านบาทและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กิจการก่อนการควบรวมในงบการเงินรวมเพิมขึ0น 163 ล้านบาท
นอกจากนี0สินทรัพย์ทีใช้ในการดําเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเพิมขึ0น 19 ล้านบาทและ 40
ล้านบาท ตามลําดับ และกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิ จการและงบการเงินรวมจึงลดลง 67 ล้านบาทและ 123
ล้านบาท ตามลําดับ
ดังนั0นผลของการจัดโครงสร้างบริ ษทั และการควบบริ ษทั ส่ งผลทําให้ส่วนเกิ นกว่าทุนจากการซื0 อธุ รกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิมขึ0น 211 ล้านบาทและ 274 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี0 จัดทํา ขึ0 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ทีประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ต0 ัง แต่
รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที H มกราคม PQR1 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก
และปรับปรุ งใหม่น0 นั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนิ นงาน
หรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่ข ้างต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2562 และ 2563 โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี0 เนืองจากยังไม่มีผลบังคับใช้ และได้เปิ ดเผยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ น รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการนี0 จ ัด ทํา ขึ0 น โดยถื อ หลัก เกณฑ์ก ารบัน ทึ ก ตามราคาทุ น เดิ ม ยกเว้น
รายการที สํา คัญ ที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม คื อหนี0 สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ า
ปัจจุบนั ของประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานทีกําหนดไว้

(ค) สกุลเงินที"ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี0 จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั0งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้
แสดงเป็ นหลักพันบาทและล้านบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
(ง) การประมาณการและการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ
ข้อสมมติ หลายประการ ซึ งมี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที เกี ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี0สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ0นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อ มูลเกี ยวกับ ความไม่ แ น่ นอนของประมาณการ และข้อ สมมติ ทีสํา คัญ ในการกํา หนดนโยบายการบัญ ชี ซึ งมี
ผลกระทบทีสําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี0
หมายเหตุ 15
หมายเหตุ 18

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคต
ทีจะนําผลขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัด มู ลค่ า ของประมาณการหนี0 สิ นไม่ หมุ นเวี ย นของโครงการ
ผลประโยชน์เ กี ยวกับ ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ ายุ ติ ธรรมทั0ง
สิ นทรัพย์และหนี0สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิ ดเกี ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี0 รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ M และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที มีนยั สําคัญอย่างสมําเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั0งราคา กลุ่มผูป้ ระเมิน
ได้ประเมิ นหลักฐานที ได้มาจากบุ คคลที สามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึงการจัดลําดับชั0นของ
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
24

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี0 สิน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าที
จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี0 ถูกจัดประเภทในแต่ ละลําดับชั0นของมูลค่ ายุติธรรมตามข้อมูลที ใช้ในการประเมิ น
มูลค่าดังนี0
•

•

•

ข้อมูลระดับ H เป็ นราคาเสนอซื0 อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี0 สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั0น ณ วันทีวัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ P เป็ นข้อมูลอื นที สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที สังเกตได้) สําหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี0สินนั0น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื0 อขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ H
ข้อมูลระดับ M เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี0สินนั0น

หากข้อมูลที นํามาใช้ในการวัดมูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี0 สิ นถูกจัดประเภทลําดับชั0นที แตกต่ างกันของ
มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดี ยวกันกับลําดับชั0นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยู่ในระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั0นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงานทีการโอนเกิดขึ0น
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี0
•

3

หมายเหตุ 11

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

นโยบายการบัญชีที$สําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี0ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึ0นจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม ขาดทุนที ยังไม่เกิดขึ0 นจริ งถูกตัดรายการใน
ลักษณะเดียวกันกับกําไรทียังไม่เกิดขึ0นจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ0น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ0นเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนั0นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั0นทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีมี
การควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ0 นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที& ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันทีซื0 อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ กู ซื0 อ
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมจะบันทึกบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมือกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี0 สินของบริ ษทั ย่อยนั0นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมและองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที เกี ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั0น
กํา ไรหรื อ ขาดทุนที เกิ ด ขึ0 นจากการสู ญ เสี ย การควบคุมในบริ ษ ทั ย่อ ยรับ รู ้ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุน ส่ ว นได้เ สี ย ใน
บริ ษทั ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยูว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม

26

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที&เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี0สินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที ใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อ ตั ราแลกเปลี ยน ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการ
แปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี0 สินที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศและบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
เครื& องมือทางการเงินที& เป็ นตราสารอนุพันธ์
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี0 สินทางการเงินทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี0การค้า ลูกหนี0อืน เจ้าหนี0การค้า เจ้าหนี0อืน ลูกหนี0ระยะยาว เงินให้กยู้ ืม เงินลงทุน เงินกูย้ ืม และหุน้ กู้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี0ยและอัตรา
แลกเปลียน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ใช้เครื องมือทางการเงินเพือลดความเสี ยงดังกล่าว ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
ทําประกันความเสี ยงรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ในงวดบัญชี เดียวกันกับงวดทีเกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี0 ยและ
อัตราแลกเปลียนของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี0สินทางการเงินทีทําประกันความเสี ยงไว้
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสด ประกอบด้ว ย เงิ นสดในมื อ เงิ นฝากธนาคารประเภท
ออมทรั พย์และกระแสรายวัน รวมทั0งเงิ นลงทุ นระยะสั0นที มี ส ภาพคล่องสู ง ซึ งพร้ อมที จะเปลี ยนเป็ นเงิ นสดใน
จํานวนทีทราบได้ และมีความเสี ยงทีไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลียนแปลงมูลค่า
นอกจากนี0 เงิ น เบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคารซึ งจะต้อ งชํา ระคื น เมื อทวงถามถื อ เป็ นส่ ว นหนึ งของกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
(ง)

ลูกหนี.การค้ าและลูกหนี.อื"น
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0อืน แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี0หกั ค่าเผือหนี0สงสัยจะสูญ
ค่ าเผือหนี0 สงสัย จะสู ญ ประเมิ นโดยการวิ เคราะห์ ประวัติการชําระหนี0 และการคาดการณ์ เกี ยวกับ การชําระหนี0
ในอนาคตของลูกหนี0 ทั0งนี0ลกู หนี0จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี0สูญ
หนี0สูญได้รับคืนรับรู ้เป็ นรายได้อืนในกําไรหรื อขาดทุน

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี0
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริ ง)

สิ นค้าซื0 อมาเพือขาย

- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลีย

สิ นค้าระหว่างผลิต

- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน

วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ
ของใช้สิ0นเปลืองและอืน ๆ

- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลีย

ต้นทุ นของสิ นค้า ประกอบด้วย ต้นทุ นที ซื0 อ ต้นทุ นแปลงสภาพหรื อต้นทุ นอื นเพื อให้สิ นค้าอยู่ในสถานที และ
สภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที คาดว่าจะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุ น
การผลิตสิ นค้านั0นให้เสร็ จและต้นทุนทีจําเป็ นต้องจ่ายเพือให้ขายสิ นค้าได้
(ฉ) ที"ดนิ พัฒนาแล้ วเพือ" ขาย
ทีดินพัฒนาแล้วเพือขายแสดงในราคาทุน ซึ งประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ งทีดิน ค่าพัฒนาทีดินและค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องโดยตรงกับโครงการ หักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นซึ งไม่ ใ ช่ หลักทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดแสดงด้ว ยราคาทุ นหักด้ว ยผลขาดทุ น
จากการด้อยค่าสะสม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ" การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการ
เพิมขึ0นของมูลค่าของสิ นทรัพย์ หรื อทั0งสองอย่าง ทั0งนี0 ไม่ได้มีไว้เพือขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
หรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง
ซึ งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนเพือให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข
ค่าเสื อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี0
อาคารและสิ งปลูกสร้าง

10 - 30 ปี
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การจัดประเภทไปยังที& ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบัญชี ณ วันทีมีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
(ฌ) ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที&เป็ นกรรมสิ ทธิ2 ของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรัพย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง ซึ งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์น0 ันอยู่ในสถานที และสภาพที พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื0 อถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที ตั0งของสิ นทรัพย์ และต้นทุ นการกูย้ ืมของสิ นทรั พย์ทีเข้าเงื อนไข สําหรับเครื องมื อที ควบคุ มโดย
ลิขสิ ทธิY ซอฟต์แวร์ ซึงไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิY ซอฟต์แวร์ น0 นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิY ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที ดิ น อาคารและอุปกรณ์แต่ ละรายการที มี รูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ทีต่ างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ คื อ ผลต่ างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที&เช่ า
การเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ทีเช่านั0นๆ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าทางการเงิ น ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่ าทางการเงิ นบันทึ กเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั0นตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํา
กว่าหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทาง
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การเงินและส่ วนทีจะหักจากหนี0สินตามสัญญาเช่า เพือทําให้อตั ราดอกเบี0ยเมือเทียบกับยอดหนี0 ทีคงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตั ราคงที ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื&อการลงทุน
เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื อการลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น0 นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที& เกิดขึน6 ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึ งการตรวจสอบครั0 งใหญ่ จะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ าตามบัญชี ของ
รายการที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะได้รับ ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั0นได้อย่างน่ าเชื อถื อ ชิ0 นส่ วนที ถูก
เปลียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึ0นในการซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ที
เกิดขึ0นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ0น
ค่ าเสื& อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากจํานวนทีคิ ดค่าเสื อมราคาของรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิ ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี0
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและติดตั0ง
ยานพาหนะ

5 - 20
3 - 40
2 - 20
2 - 40
4 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ0 นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ต้ นทุนเหมือง
ต้นทุนเหมืองบันทึกตามราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยตัดจําหน่าย
ตามปริ มาณการเบิกใช้
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซื0 อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนั0น รายจ่ายอืนรวมถึงตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ0นภายในรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือเกิดขึ0น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที คาดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ นทรั พ ย์น0 ัน ตามระยะเวลาที คาดว่า จะได้รั บ ประโยชน์จ ากสิ น ทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตน โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น0 นั พร้อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี0
ค่าลิขสิ ทธิY ซอฟต์แวร์

2 - 10 ปี
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ0 นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) การด้ อยค่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ0 นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี0
เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี0 จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมให้ประโยชน์
จะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ ารั บรู ้ เมื อมูลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พย์หรื อหน่ ว ยสิ นทรั พ ย์ที ก่ อ ให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่า
มูลค่ า ที คาดว่าจะได้รับ คื น ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าบันทึ กในกําไรหรื อ ขาดทุ น เว้นแต่ เมื อมี การกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิมขึ0นของสิ นทรัพย์ชิ0นเดียวกันกับทีเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่า
ในเวลาต่อมา ในกรณี น0 ีรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมูลค่ าที& คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ า ยุติ ธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุ นในการขายแล้ว แต่ มูลค่ า ใดจะสู งกว่า การประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์น0 นั เกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นที เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี0 เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ งหากมีการเปลียนแปลงประมาณการที ใช้ในการคํานวณ
มูลค่ าที คาดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการเพี ยงเท่ าที มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ งไม่เคยมีการบันทึก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
(ฐ)

เจ้ าหนี.การค้ าและเจ้ าหนี.อื"น
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0อืน แสดงด้วยราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้า โครงการสมทบเงิ น จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยพนัก งานในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที&กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้น0 ันใช้หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ งจัดทําโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับอนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี0 สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย จะถูกรับ รู ้ร ายการในกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื น บริ ษ ทั กํา หนดดอกเบี0 ย จ่า ยของหนี0 สิ น
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที ใช้ว ดั มูลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนี0 สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ ายชํา ระผลประโยชน์ ดอกเบี0 ยจ่ ายสุ ท ธิ แ ละค่ าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อ งกับโครงการผลประโยชน์รับ รู ้ ร ายการ
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี ยนแปลงในผลประโยชน์
ทีเกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึ0น
34
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื&น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที
เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์น0 ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ0น
ผลประโยชน์ ระยะสั6 นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั0นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนี0 สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมา
จากการทีพนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี0สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี.สิน
ประมาณการหนี0สินจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที
เกิ ดขึ0 นในปั จจุ บนั ซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ตที ประมาณการได้อย่างน่ าเชื อถื อ และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี0 สินพิจารณาจาก
การคิ ดลดกระแสเงิ นสดที จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่ อนคํานึ งถึงภาษี เงิ นได้ เพือให้
สะท้อนจํานวนที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มีต่อหนี0 สิน ประมาณการหนี0 สิน
ส่ วนทีเพิมขึ0นเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณซื0 อทีกิจการกําหนด
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ 0ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนั0น หรื อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที จะต้องรับคื นสิ นค้า หรื อมีความไม่แน่ นอนที มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าและให้บริ การนั0น หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที เกิ ดขึ0 นได้อย่าง
น่าเชือถือ รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
รายได้ จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
รายได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเฉพาะพื0นทีทีมีการโอนกรรมสิ ทธิY
รายได้ จากงานติดตั6งหลังคาพลังงานแสงอาทิ ตย์
รายได้จากงานติดตั0งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์รับรู ้เมือมีการให้บริ การแล้วตามขั0นความสําเร็ จของรายการ
ดอกเบีย6 รั บ
ดอกเบี0ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ด) ค่ าใช้ จ่าย
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ประโยชน์ที
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทั0งสิ0 นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่ า เช่ า ที อาจเกิ ด ขึ0 นต้อ งนํา มารวมคํา นวณจํา นวนเงิ น ขั0น ตําที ต้อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที คงเหลื อ ของสั ญ ญาเช่ า
เมือได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ น ประกอบด้วย ดอกเบี0 ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืมและประมาณการหนี0 สินและสิ งตอบแทนที คาดว่าจะ
ต้องจ่าย ส่ วนทีเพิมขึ0นเนืองจากเวลาทีผ่านไป
ต้นทุนการกูย้ ืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี0ยทีแท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจํานวนหนึ งที เข้าหลักเกณฑ์สําหรั บการออกจากงานด้วยความ
เห็นชอบร่ วมกัน พนักงานที เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดื อนล่าสุ ด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
จํานวนปี ทีทํางานหรื อจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
มีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ ในส่ วนที เกี ยวกับรายการที รั บรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ0นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์
และหนี0 สิ น และจํา นวนที ใช้เ พื อความมุ่ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ถูก รั บ รู ้ เมื อเกิ ดจาก
ผลแตกต่ างชัวคราวต่ อไปนี0 การรั บรู ้ ค่ าความนิ ยมในครั0 งแรก การรั บรู ้ สิ นทรั พย์หรื อหนี0 สิ นในครั0 งแรกซึ งเป็ น
รายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั0นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญ ชี วดั มูลค่ าโดยใช้อตั ราภาษี ทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ า งชัวคราวเมื อมี การกลับ รายการโดยใช้
อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์และหนี0 สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ทีจะเกิ ดจาก
ลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี0 สินตามมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่ าของภาษี เ งิ นได้ปัจจุ บนั และภาษี เงิ นได้ร อการตัด บัญชี บริ ษทั ต้องคํานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ0น และมีดอกเบี0ยทีต้องชําระ กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั เชื อว่าได้ต0 งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคตซึ งเกิ ดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี0 อยู่บนพื0นฐาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ
อาจจะทําให้บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ0นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงใน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี0 สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื อกิ จการมี สิท ธิ
ตามกฎหมายที จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี0 สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น0 ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั0นกิจการมีความตั0งใจจะจ่ายชําระหนี0 สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั0งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี0สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับ รายการผลแตกต่ า งชัวคราวที เกี ยวข้อ ง ดังนั0น กําไรเพื อเสี ยภาษี ใ นอนาคตหลังปรั บปรุ งการกลับ รายการ
ผลแตกต่ างชัวคราวที พิจารณาจากแผนธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้ว อาจมีจาํ นวนไม่เพียง
พอทีจะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท0 งั จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ0 นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่ อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน จะแสดงถึ งรายการที
เกิดขึ0นจากส่ วนงานดําเนินงานนั0นโดยตรง รวมถึงรายการทีได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที$เกีย$ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุ มหรื อควบคุ มร่ วมกันหรื อมี อิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญทั0งทางตรงและทางอ้อมต่ อบุ คคลหรื อกิ จการในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี0
ชื$อกิจการ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด
บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด
บริ ษทั เอสซี จี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั กระเบื0องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริ ษทั กระเบื0องกระดาษไทย จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
PT KIA Keramik Mas
PT Surya Siam Keramik
บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จํากัด
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริ ษทั เอสซี จี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
Prime Trading, Import and Export One
Member Limted Liability Company
บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั สยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
บริ ษทั สยามซานิทารี ฟิตติ0งส์ จํากัด
บริ ษทั เอสซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เท็กซ์พลอร์ จํากัด
บริ ษทั นอริ ตาเก้ เอสซี จี พลาสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ประเทศที$จดั ตั"ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซี ย
อินโดนีเซี ย
อินโดนีเซี ย
อินโดนีเซี ย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ด
เป็ นบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอสซี จี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน

ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
เวียดนาม

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะความสั มพันธ์

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ชื$อกิจการ
Global House (Cambodia) Company
Limited
บริ ษทั ไอทีวนั จํากัด

ประเทศที$จดั ตั"ง
ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
กัมพูชา
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ไทย

เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการทีเกียวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี0
รายการ
ขายสิ นค้า
รายได้อืน
ซื0 อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอืน
รายได้เงินปันผล

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาทีตกลงตามสัญญา
อัตราตามทีประกาศจ่าย

รายการทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับรอบระยะเวลาตั0งแต่
วันที H สิ งหาคม PQRH (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม PQRH สรุ ปได้ดงั นี0
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
M1 ธันวาคม
2561
บริ ษทั ใหญ่ ลําดับสู งสุ ด
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
บริ ษทั ใหญ่
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
รายได้เงินปันผล

2560
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที
H สิ งหาคม PQRH
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที M1 ธันวาคม PQRH

447
121,377

748
231,176

447
32,158

121,957
443,316

80
244,181
223,109

22,390
-
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที
H สิ งหาคม PQRH
(วันควบบริ ษทั )

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
M1 ธันวาคม
2561
กิจการอื"นที"เกีย" วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื0 อสิ นค้า
ค่าบริ การ
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

2560
(พันบาท)

1,050,638
498,360
401,140
69,203
33,241

935,196
507,335
379,445
34,340
-

ถึงวันที M1 ธันวาคม PQRH

400,681
191,049
147,502
41,399
10,172

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม กับกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี0
ลูกหนี.การค้ า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
(พันบาท)
บริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับสูงสุ ด
- บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-
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75

-

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
(พันบาท)
บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
- Global House (Cambodia) Company Limited
- Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
- บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
- PT Kokoh Inti Arebama Tbk
- PT Surya Siam Keramik
- บริ ษทั อืนๆ
รวม

-

27

46,370
9,206
6,446
5,124
903
645
3,819
72,513

5,995
13,677
22,309
5,808
44,338
3,354
5,198
100,781

46,370
9,206
6,446
5,124
903
645
3,819
72,513

ลูกหนี.หมุนเวียนอื"น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
(พันบาท)
บริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับสูงสุ ด
- บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั เอสซี จี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
- บริ ษทั สยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
- บริ ษทั สยามซานิทารี ฟิตติ0งส์ จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
- บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
- บริ ษทั กระเบื0องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
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12

59

12

4,251

8,575

4,251

1,623
1,355
667
639
508
257

59
1,602
515
3
116
79

1,623
1,355
667
639
508
247

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
234
266
215
1,424
96
204
868
2,483
10,725
15,385

- บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
- PT KIA Keramik Mas
- บริ ษทั กระเบื0องกระดาษไทย จํากัด
- บริ ษทั อืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
234
215
96
2,248
12,095

งบการเงินรวม

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั.น
2561

2560
(พันบาท)

บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด

-

119,136

รายการเคลือนไหวระหว่างปี สําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั0นแก่กิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี0
งบการเงินรวม
2561

2560
(พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ0น (ลดลง)
ณ วันที$ 31 ธันวาคม

119,136
(119,136)
-
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98,314
20,822
119,136

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
เจ้ าหนี.การค้ า
2561
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
- Prime Trading, Import and Export One
Member Limted Liability Company
- บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
- บริ ษทั นอริ ตาเก้ เอสซี จี พลาสเตอร์ จํากัด
- บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จํากัด
- PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
- บริ ษทั อืนๆ
รวม
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งบการเงินรวม

2560
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

38,532

36,911

174,156
38,157

22,793
11,572
4,209
3,339
3,266
2,134
3,871
89,716

25,116
15,679
2,900
3,554
2,367
2,833
89,360

22,793
6,467
4,209
3,339
3,266
2,134
3,872
258,393

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
เจ้ าหนี.หมุนเวียนอื"น
2561
บริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับสูงสุ ด
- บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
- บริ ษทั เท็กซ์พลอร์ จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
- บริ ษทั ไอทีวนั จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จํากัด
- บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
- บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
- บริ ษทั อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม

2560
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

19,330

44,622

15,601

14,537

26,473

12,257

9,004
8,509
5,568
2,385
2,132
1,189
3,958
66,612

19,635
3,397
5
1,528
1,218
1,099
97,977

9,004
7,854
5,366
2,003
2,132
1,189
4,588
59,994

งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
844,394

เงินกู้ยมื ระยะสั.นจากกิจการที"เกีย" วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั เซรามิคซิ เมนต์ไทย จํากัด

รายการเคลือนไหวระหว่างปี สําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั0นจากกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี0
งบการเงินรวม
2561

2560
(พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที$ 31 ธันวาคม

844,394
(844,394)
-
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941,648
(97,254)
844,394

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ค่ าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั0น
ผลประโยชน์ระยะยาว
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
25R1
2560
(พันบาท)
48,288
71,162
2
3
6,724
4,036
55,014
75,201

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที
H สิ งหาคม PQRH
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม PQRH
23,713
1
4,645
28,359

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสําคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
เอสซี จี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ งได้แก่ เงิ นเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอืนๆ รวมทั0ง เงิ นสมทบกองทุน
สํารองเลี0ยงชีพทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

6

1,262
26,040
397,131
424,433

2560
(พันบาท)
2,732
67,940
841,050
911,722

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
1,162
25,964
92,731
119,857

ลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีห" มุนเวียนอืน$

หมายเหตุ
ลูกหนี.การค้ า
กิจการทีเกียวข้องกัน

4

บริ ษทั ทัวไป
หั ก ค่าเผือหนี0สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี.หมุนเวียนอื"น
กิจการทีเกียวข้องกัน

4

บริ ษทั ทัวไป
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ลูกหนี0อืนและลูกหนี0สาธารณูปโภค
- งานติดตั0งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25R1
2560
25R1
(พันบาท)
72,513

100,781

72,513

1,170,233
(6,786)
1,163,447

1,351,970
(11,182)
1,340,788

1,170,103
(6,786)
1,163,317

1,235,960

1,441,569

1,235,830

10,725

15,385

12,095

54,421
20,375
11,924

66,087
31,485
-

50,498
20,309
11,924

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25R1
2560
25R1
(พันบาท)
5,824
5,884
5,824
12,909
14,323
12,245
105,453
117,779
100,800
116,178
133,164
112,894

- ลูกหนี0สรรพากร
- อืนๆ

รวมลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีห" มุนเวียนอื$น

หนี0สงสัยจะสูญ
ตัดจําหน่ายหนี0สูญ
หนี0สูญได้รับคืน
รวม

1,352,138

1,574,733

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)
(157)
1,699
18
2,697
22
4,396
(117)
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1,348,724
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที
H สิ งหาคม PQRH
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม PQRH
2,686
2,686

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี0 การค้ามีดงั นี0
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25R1
2560
25R1
(พันบาท)

หมายเหตุ
ลูกหนี.การค้ า
กิจการที$เกีย$ วข้ องกัน
ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน

68,548

83,248

68,548

3,965
72,513

17,316
217
100,781

3,965
72,513

1,096,842

1,267,957

1,096,842

หั ก ค่าเผือหนี0สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

52,469
11,902
5,475
3,545
1,170,233
(6,786)
1,163,447

60,742
11,241
11,394
636
1,351,970
(11,182)
1,340,788

52,469
11,772
5,475
3,545
1,170,103
(6,786)
1,163,317

รวม

1,235,960

1,441,569

1,235,830

4
บริษทั ทั$วไป
ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตั0งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
7

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ0นเปลืองและอืนๆ
สิ นค้า วัตถุดิบ และอะไหล่ระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและเคลือนไหวช้า
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าเผือมูลค่าเคลือนไหวช้าของวัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุ

2,253,761
139,752
264,283
239,354
154,044
3,051,194

2560
(พันบาท)
2,236,904
145,011
330,061
266,467
119,556
3,097,999

(106,244)

(115,712)

(103,208)

(46,593)
(152,835)

(21,160)
(136,872)

(43,109)
(146,317)

สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
ต้นทุนขาย
หั ก การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับ
บวก การกลับรายการปรั บลดมูลค่ า
รวมสุ ทธิ

2,898,357

2,961,127

2,544,046

8,375,645

8,995,367

3,326,572

(26,856)
10,893
8,359,682

(25,759)
1,297
8,970,905

(3,939)
69
3,322,702

11,598
(92,891)

283,879
11,511

(87,412)
(45,579)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้า
ระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ0นเปลืองทีใช้ไป
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1,951,758
125,625
246,667
215,158
151,155
2,690,363

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
8

ที$ดนิ พัฒนาแล้ วเพือ$ ขาย
งบการเงินรวม
2561
ทีดินพัฒนาแล้วเพือขาย
หั ก ค่าเผือการลดมูลค่าของทีดินพัฒนาแล้วเพือขาย
สุ ทธิ

581,582
581,582
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2560
(พันบาท)
597,037
597,037

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
581,582
581,582

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
9 เงินลงทุนระยะยาวอืน$
งบการเงินรวม
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)
บริ ษทั พัทยา แกรนด์
วิลเลจ จํากัด
อืนๆ
รวม

4.91

4.91

ทุนชําระแล้ว
2561
2560

990,000

990,000

วิธีราคาทุน
2561
2560

การด้อยค่า
2561
2560
(พันบาท)

ราคาทุน-สุ ทธิ
2561
2560

48,600
-

31,995
-

16,605
16,605
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48,600
269

31,995
-

16,605
269
16,874

รายได้เงินปันผล
2561
2560

-

-

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
10 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับสําหรับรอบระยะเวลาตั0งแต่วนั ที H สิ งหาคม PQRH (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี0
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2561
(ร้ อยละ)
บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด
รวม

53.89
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ทุนชําระแล้ว
2561

วิธีราคาทุน
2561
(พันบาท)

800,000

758,919
758,919

รายได้เงินปันผล
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที
H สิ งหาคม PQRH
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

-

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
11

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ$ การลงทุน

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิมขึ0น
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
โอนไปทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง
(พันบาท)

รวม

500,406
500,406
(3,159)
497,247

74,531
74,531
74,531

574,937
574,937
(3,159)
571,778

ค่ าเสื"อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ปรับปรุ งบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

97,031
97,031
97,031

69,537
668
70,205
668
1,044
71,917

166,568
668
167,236
668
1,044
168,948

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

403,375
400,216

4,110
2,614

407,701
402,830
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,

ทีดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
เพิมขึ0น
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

485,436
485,436

73,235
73,235

558,671
558,671

ค่ าเสื"อมราคาสะสม
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

87,432
87,432

70,379
280
70,659

157,811
280
158,091

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

398,004

2,576

400,580

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้มีการประเมิ นมูลค่ า ยุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุ นในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ โดยพิ จารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ข องสิ นทรั พ ย์ที ใช้งานอยู่ใ นปั จจุ บ ัน ณ วัน ที
MH ธันวาคม PQRH มี มูลค่ ายุติธรรมจํานวน 1,049 ล้านบาท (89:;: 1,135 ล้ านบาท) และจํานวน 1,032ล้านบาท
ตามลําดับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดิ น ถูกจัดลําดับชั0นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที นํามาซึ งใช้
เทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ งปลูกสร้าง ถูกจัดลําดับชั0นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 3 จากเกณฑ์
ข้อมูลทีนํามาซึ งใช้เทคนิควิธีรายได้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
12

ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิมขึ0น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า/(ออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560

1,076,052
-

4,057

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

383,221
12,102
-

16,200

-

-

1,080,109

411,523

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื องจักร
เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และติดตั0ง
(พันบาท)

3,543,171
32,234
(1,277)
40,847

17,399,454
309,043
(115,836)
54,303

332,771
26,732
(5,511)
5,952

-

-

-

(708)
3,614,267

(73,035)
17,573,929

(279)
359,665
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ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

54,310
167
(2,154)

185,343
339,119

-

(121,359)
(305)

52,323

402,798

-

-

รวม

22,974,322
719,397
(124,778)
-

(305)
(74,022)
23,494,614

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

411,523
543
(3,188)
11,350

3,614,267
33,820
(17,332)
29,480

17,573,929
83,211
(859,505)
276,783

359,665
10,349
(45,938)
35,725

-

-

-

-

(3,309)
1,079,959

(18,138)
402,090

(103,071)
3,557,164

(512,181)
16,562,237

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมขึ0น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า/(ออก)
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

1,080,109
-

3,159
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เครื องจักร
เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และติดตั0ง
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

52,323
99
(3,958)

402,798
337,040
-

23,494,614
465,062
(929,921)

(353,338)

-

-

-

-

(7,889)
351,912

(2,331)
46,133

-

3,159
(29,398)
(646,919)
22,356,597

(29,398)
357,102

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

-

210,304
23,909
95
234,308
23,152
(594)
(17,756)
239,110

2,263,343
92,489
7,073
(1,094)
(238)
2,361,573
79,553
(12,161)
(87,884)
2,341,081

14,489,767
492,793
3,547
(115,298)
(50,936)
14,819,873
446,880
(855,043)
(508,677)
13,903,033

257,502
30,115
(5,365)
(96)
282,156
29,681
(44,968)
(6,929)
259,940

47,558
1,963
155
(1,494)
48,182
1,473
(4,113)
(2,331)
43,211

1,080,109
1,079,959

117,517
162,980

1,380,628
1,216,083

2,685,388
2,659,204

77,941
91,972

4,141
2,922

ทีดิน
ค่ าเสื" อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

-

เครื องจักร
เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และติดตั0ง
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

402,798
357,102

รวม

17,268,474
641,269
10,870
(123,251)
(51,270)
17,746,092
580,739
(916,879)
(623,577)
16,786,375
5,748,522
5,570,222

มู ลค่ าตามบัญชี ของที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ก่ อนหั กค่ าเสื อมราคาสะสม ซึ งได้รั บการคิ ดค่ าเสื อมราคาเต็ มมู ลค่ าแล้วแต่ ย งั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561มี จ ํานวน 13,136 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2560: 14,046 ล้ านบาท)
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
เพิมขึ0น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า/(ออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื" อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื องจักร
และอุปกรณ์
(พันบาท)

เครื องตกแต่ง
และติดตั0ง

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

944,466
(3,309)
-

402,105
331
(62)
1,708
(2,059)
-

2,887,345
5,471
(4,935)
10,455
(95,517)
-

14,766,723
5,356
(414,148)
103,382
(405,903)
-

283,404
7,010
(2,385)
421
(2,544)
-

51,526
62
(3,125)
(2,331)
-

377,851
97,566
(115,966)
(6,306)

19,713,420
115,796
(424,655)
(511,663)
(6,306)

941,157

402,023

2,802,819

14,055,410

285,906

46,132

353,145

18,886,592

-

231,984
9,247
(62)
(2,059)
239,110

1,751,251
29,266
(4,395)
(81,224)
1,694,898

12,255,395
155,010
(414,169)
(404,887)
11,591,349

196,286
11,027
(1,679)
(1,597)
204,037

48,240
582
(3,280)
(2,331)
43,211

-

14,483,156
205,132
(423,585)
(492,098)
13,772,605

941,157

162,913

1,107,921

2,464,061

81,869

2,921

353,145

5,113,987

มูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสม ซึงได้รับการคิดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 10,492 ล้านบาท
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
13

สิ นทรัพย์ ที$ไม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
จําหน่าย
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ตัดรายการบัญชี
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

เครื องจักร
ผลิตกระเบื0อง

เครื องกําเนิดไฟฟ้ า

119,979
(23,585)
H+,IHJ
(PI,QMQ)
505,723
581,582

331,332
(304,476)
26,856
26,856
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(พันบาท)

เครื องจักรอืน
และอืนๆ
74,022
74,022
(16,673)
141,196
198,545

รวม
451,311
(328,061)
74,022
197,272
(37,208)
646,919
806,983

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม

เครื องจักร
ผลิตกระเบื0อง
ค่ าเสื"อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ตัดรายการบัญชี
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ปรับปรุ งบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
(พันบาท)

108,035
8,105
918
(22,855)
94,203
356
198
(8,790)
490,622
576,589

318,770
7,152
(304,476)
21,446
5,349
(5,400)
21,395
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เครื องจักรอืน
และอืนๆ

17,915
263
51,270
69,448
2,079
984
(10,358)
132,955
195,108

รวม

426,805
26,020
8,333
(327,331)
51,270
185,097
2,435
6,531
(19,148)
623,577
(5,400)
793,092

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม
เครื องจักร
ผลิตกระเบื0อง
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
(พันบาท)

2,191
4,993

5,410
5,461
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เครื องจักรอืน
4,574
3,437

รวม
12,175
13,891

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรอืน
เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
และอืนๆ
(พันบาท)

เครื องจักร
ผลิตกระเบื0อง
ราคาทุน
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื"อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

รวม

75,860
505,723
581,583

26,856
26,856

192,604
5,940
198,544

295,320
511,663
806,983

74,325
11,573
69
490,623
576,590

19,148
2,247
21,395

188,989
4,265
378
1,475
195,107

282,462
15,838
2,694
492,098
793,092

4,993

5,461

3,437

13,891

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสิ นทรัพย์ทีใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที MH ธันวาคม PQRH ราคา
ประเมินจํานวน 34 ล้านบาท (DE ธันวาคม 89:;: 21 ล้ านบาท) และจํานวน 34 ล้านบาทตามลําดับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน ถูกจัดลําดับชั0นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามาซึ งใช้เทคนิควิธีตน้ ทุนทดแทนในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
14 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน$
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ต้นทุน
ไม่มีตวั ตนอืน
ระหว่างพัฒนา

ลิขสิ ทธิY
ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิมขึ0น
โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
เพิมขึ0น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า /(ออก)
โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที$ I, ธันวาคม )*+1
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที H มกราคม PQRI
ตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที$ I, ธันวาคม )*+K
ตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)

รวม

179,465
1,563
181,028
34,122
(11,135)
5,316
1,642
210,973

17,587
1,022
305
18,914
354
(5,316)
21,450
35,402

804
6,306
7,110

197,052
2,585
305
199,942
35,280
(11,135)
29,398
253,485

116,900
11,833
128,733
11,420
(11,054)
129,099

5,703
2,996
8,699
1,061
9,760

-

122,603
14,829
137,432
12,481
(11,054)
138,859

52,295
81,874

10,215
25,642

7,110

62,510
114,626
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
ต้นทุน
ไม่มีตวั ตนอืน
ระหว่างพัฒนา

ลิขสิ ทธิY
ซอฟแวร์

(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
เพิมขึ0น
โอนเข้า / (ออก)
โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

167,372
39,188
206,560

35,357
5,361
(5,316)
35,402

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที H สิ งหาคม PQ61
ตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที$ I, ธันวาคม )*+1

121,038
4,712
125,750

6,876
2,884
9,760

-

127,914
7,596
135,510

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

80,810

25,642

7,110

113,562
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30,647
4,029
(33,872)
6,306
7,110

233,376
9,390
6,306
249,072

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
15

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส" ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึ0 นสําหรับปี สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 และในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ต0 งั แต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
มีดงั นี0

ณ วันที
1 มกราคม
2560

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือสิ นค้าเสื อมสภาพ
ผลต่างมูลค่าตามบัญชีของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน*
ประมาณการหนี0สินสําหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อืนๆ
รวม
หนี.สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 26)
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

22,482

4,542

-

27,024

39,467

(99)

-

39,368

87,128

837

1,607

89,572

21,130
21,208
17,664
209,079

(2,156)
(21,208)
(2,167)
(20,251)

1,607

18,974
15,497
190,435

(209,079)

(22,626)
(42,877)

1,607

(22,626)
167,809

* ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุดของแต่ละ
กิจการก่อนการควบรวมและมูลค่าตามบัญชีของแต่ละกิจการ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,

ณ วันที
1 มกราคม
2561

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือสิ นค้าเสื อมสภาพ
ผลต่างมูลค่าตามบัญชีของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน*
ประมาณการหนี0สินสําหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
อืนๆ
รวม
หนี.สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 26)
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

27,024

3,543

-

30,567

39,368

(100)

-

39,268

89,572

(4,910)

(1,681)

82,981

18,974
15,497
190,435

(897)
561
(1,803)

(1,681)

18,077
16,058
186,951

(22,626)
167,809

(25,361)
(27,164)

(1,681)

(47,987)
138,964

* ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของแต่ละ
กิจการก่อนการควบรวมและมูลค่าตามบัญชีของแต่ละกิจการ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,

ณ วันที
1 สิ งหาคม
2561

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือสิ นค้าเสื อมสภาพ
ผลต่างมูลค่าตามบัญชีของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน*
ประมาณการหนี0สินสําหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
อืนๆ
รวม
หนี.สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 26)
(พันบาท)
-

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

28,440

823

29,263

39,310

(42)

-

39,268

72,704

606

(1,716)

71,594

16,375
22,331
179,160

1,702
(12,865)
(9,776)

(1,716)

18,077
9,466
167,668

(37,519)
141,641

(10,468)
(20,244)

(1,716)

(47,987)
119,681

* ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของแต่ละ
กิจการก่อนการควบรวมและมูลค่าตามบัญชีของแต่ละกิจการ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
16

การเปลีย$ นแปลงหนีส" ิ นที$เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลียนเปลงของหนี0สินทีมีสาระสําคัญทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับปี 2561 และรอบระยะเวลาบัญชี
ตั0งแต่วนั ที H สิ งหาคม PQRH (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที MH ธันวาคม PQRH เป็ นดังนี0

ณ วันที 1 มกราคม 2561
การเปลียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะสั0น
(พันบาท)
847,302
17,698
865,000

ณ วันที 1 สิ งหาคม 2561
การเปลียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมระยะสั0น
(พันบาท)
1,622,000
(757,000)
865,000

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีตว~ั สัญญาใช้เงินกับธนาคารในประเทศ 2 แห่ งเป็ นจํานวนเงิ น
รวม 865 ล้า นบาท (2560: 847 ล้ า นบาท) และมี อ ัต ราดอกเบี0 ย ร้ อ ยละ 1.60-1.95 ต่ อ ปี (2560: ร้ อยละ
0.50-1.95 ต่ อปี )
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
17 เจ้ าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีห" มุนเวียนอืน$

งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)

หมายเหตุ
เจ้ าหนี.การค้ า
บริ ษทั ทัวไป
กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้ าหนี.หมุนเวียนอื"น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี0หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี0กรมสรรพากร
เจ้าหนี0ค่าก่อสร้างและติดตั0งเครื องจักร
เจ้าหนี0พนักงาน
เงินมัดจําค่าขายทีดิน
อืนๆ
รวม

18

709,094
89,716
798,810

557,155
89,360
646,515

646,028
258,393
904,421

493,221
66,612
30,298
33,807
36,506
10,147
36,497
707,088

566,622
97,977
44,322
76,392
32,358
31,622
40,073
889,366

449,969
59,994
26,286
28,157
32,206
10,147
32,560
639,319

1,505,898

1,535,881

1,543,740

4

4

รวมเจ้ าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีห" มุนเวียนอื$น

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560

ประมาณการหนีส" ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ ายค่ าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื อเกษี ยณและผลประโยชน์ระยะยาวอื นแก่ พนักงานตามสิ ทธิ และ
อายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที กํา หนดไว้มีค วามเสี ยงจากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ได้แ ก่
ความเสี ยงของช่วงชีวิต ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี0ย และความเสี ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
ประมาณการหนีส6 ิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที& DE ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
(พันบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ผลประโยชน์อืนๆ
รวม

389,028
7,823
3,106
399,957

419,454
8,649
5,651
433,754

332,660
7,753
3,106
343,519

การเปลี&ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุบันของประมาณการหนีส6 ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
สําหรั บปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี0ยจากภาระผูกพัน
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ของพนักงานซึ งโอนจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
จากการจัดโครงสร้างบริ ษทั
ผลขาดทุน (กําไร) จากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน

428,103

414,908

26,986
13,755

27,633
13,550

5,752

-

15,527

-

1,287

(244)

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น
ผลขาดทุน (กําไร) จากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
อืน$ ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(8,406)

9,220

(86,153)

(36,964)

ประมาณการหนีส" ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที$ 31 ธันวาคม

396,851

428,103
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
สําหรั บรอบระยะเวลาตั.งแต่ วันที" 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 1 สิ งหาคม

346,693

รับรู้ ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี0ยจากภาระผูกพัน
ประมาณการหนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
จากการจัดโครงสร้างบริ ษทั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน

9,230
4,545
15,527
1,245

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(8,579)

อืน$ ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(28,248)

ประมาณการหนีส" ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที$ 31 ธันวาคม

340,413

ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ณ วันสิ0 น
รอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ0นจาก
งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
สําหรั บปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(7,116)
(1,290)
(8,406)
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9,220
9,220

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
(พันบาท)
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีตั.งแต่ วันที" 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที" 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(7,116)
(1,463)
(8,579)

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ 6นรอบระยะเวลารายงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

(ร้ อยละ)
2.92 - 3.14
3.00 - 7.00
4.00 - 33.00
50.00 ของ TMO2017

อัตราคิดลด *
อัตราการเพิมขึ0นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2.91 - 3.55
3.00 - 7.00
2.00 - 40.00
25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ
** ขึ0นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน

***

ปี 2561 อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
ปี 2560 อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี0
ผลกระทบต่ อประมาณการหนีส" ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ที$กาํ หนดไว้ ณ วันที$ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
เพิมขึ0น (ลดลง)
(พันบาท)
อัตราคิดลด
เพิมขึ0นร้อยละ 0.5
(20,831)
(21,979)
(18,086)
ลดลงร้อยละ 0.5
22,532
23,809
19,575
อัตราการเพิมขึ0นของเงินเดือน
เพิมขึ0นร้อยละ 1.0
44,133
56,852
38,388
ลดลงร้อยละ 1.0
(38,608)
(48,896)
(33,544)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิมขึ0นร้อยละ 10.0
(19,841)
(20,998)
(17,490)
ลดลงร้อยละ 10.0
21,228
22,440
18,737
แม้วา่ การวิเคราะห์น0 ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และจะมีผลใช้บงั คับ
เมือพ้น 30 วันนับแต่วนั ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซี งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทีถูกเลิกจ้าง
เพิมเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ0นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
จากปั จจุบนั อัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคื อ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้
ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ0นประมาณ 124 ล้านบาทและ 107 ล้านบาท
ตามลําดับ และทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ลดลงประมาณ 99 ล้านบาทและ 85 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
19

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

20

2561
จํานวนหุน้
มูลค่า
(พันหุ้ น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 สิ งหาคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที$ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

5,962,621

5,962,621

1

5,962,621

5,962,621

ทุนที"ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 สิ งหาคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที$ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

5,962,621

5,962,621

1

5,962,621

5,962,621

สํ ารองและส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี0 ต0 งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี0
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี0จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินกว่ าทุนจากการซื.อธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกิ นกว่าทุนจากการซื0 อธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันที บันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันจัดโครงสร้ างธุ รกิ จกับจํานวนเงิ นที บริ ษทั จ่ ายซื0 อและผลต่ าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีนํามารวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนการรวมธุ รกิจและ
มูลค่าตามบัญชีของแต่ละกิจการ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
21

ส่ วนได้ เสียทีไ$ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี0สรุ ปข้อมูลเกียวกับบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ซึงมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ ก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน
บริ ษทั โสสุโก้ เซรามิค จํากัด
2561
2560
(พันบาท)
ส่ วนของส่ วนได้ เสียทีไ" ม่ มีอํานาจควบคุม
ณ วันที" 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี0สินหมุนเวียน
หนี0สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
หั ก รายการระหว่างกัน
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียทีไ$ ม่ มอี าํ นาจควบคุมหลังการตัดรายการระหว่ าง
สําหรับปี สิ.นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม
รายได้
กําไรสําหรับปี ก่อนตัดรายการระหว่างกัน
หั ก รายการระหว่างกัน
กําไรสําหรับปี หลังตัดรายการระหว่ างกัน
กําไรสําหรับปี หลังตัดรายการระหว่างกัน
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ในกลุ่ม ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม$ ขึน" (ลดลง) – สุ ทธิ
เงินปันผลทีจ$ ่ ายให้ กบั ส่ วนได้ เสียทีไ$ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
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46.11%
842,975
482,563
(142,280)
(66,591)
1,116,667

46.11%
899,414
485,759
(180,585)
(67,569)
1,137,019

514,895
(3,050)
511,845

524,279
13,929
538,208

1,295,657
37,472
(3,777)
33,695

1,422,715
66,602
(1,793)
64,809

4,618
13,540
15,537
33,695
66,354
(85,159)
(60,000)
(78,805)
27,668

34,926
29,883
64,809
140,683
(61,677)
(40,000)
39,006
18,444

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
22

ข้ อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั หน่ วยงานธุ รกิ จที สําคัญนี0 ผลิ ตและขายสิ นค้า ที แตกต่ า งกัน และมี การบริ หารจัดการแยกต่ างหาก
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจที สําคัญ
อย่างน้อยทุกเดือน การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี0
•
•

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระเบื0องเซรามิก
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริ มทรัพย์

ข้อ มูลผลการดําเนิ นงานของแต่ ละส่ วนงานที รายงานได้ร วมอยู่ดงั ข้างล่า งนี0 ผลการดํา เนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร
ก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั0นเป็ นข้อมูล
ที เหมาะสมในการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของส่ ว นงานและสอดคล้อ งกับ กิ จ การอื นที ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจสําหรับปี สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี0
ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระเบื0องเซรามิก
2561
2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก
11,513,150 12,754,136
รายได้อืน
94,949
116,167
ดอกเบี0ยรับ
4,352
5,279
ดอกเบี0ยจ่าย
26,441
36,649
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
573,616
636,920
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(1,851)
560,083
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(60,731)
(77,180)
(62,582)
482,903
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
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งบการเงินรวม
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
และอสังหาริ มทรัพย์
2561
2560
(พันบาท)
43,361
223,004
138,324
97,398
25,540
27,823
110,095
153,841
(22,019)
(30,768)
88,076
123,073

รวม
2561

2560

11,556,551 12,977,140
233,273
213,565
4,352
5,279
26,441
36,649
599,156
664,743
108,244
713,924
(82,750)
(107,948)
25,494
605,976

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
งบการเงินรวม

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระเบื0องเซรามิก

ทีดินพัฒนาแล้วเพือขาย
สิ นทรัพย์ส่วนงาน

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
และอสังหาริ มทรัพย์

2561

2560

2561

10,576,090

11,592,748

581,582
567,769

รวม

2560
(พันบาท)

597,038
591,641

2561

2560

581,582
11,143,859

597,038
12,184,389

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษ ัท นํา เสนอรายได้แ ยกตามที ตั0งทางภู มิ ศ าสตร์ ข องลู กค้า อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ มีสิ น ทรั พ ย์ใ น
ต่างประเทศ
ข้ อมูลเกีย" วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ไทย
ประเทศอืนๆ
รวม

9,017,097
2,539,414
11,556,511

10,160,810
2,816,330
12,977,140

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ งจากส่ วนงานธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายกระเบื0 องเซรามิ กของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงิ น
ประมาณ 1,241 ล้านบาท สําหรับปี 2561 (2560: 1,248 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
23

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย

งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเช่า
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าใช้จ่ายติดต่อสื อสาร
อืนๆ
รวม

755,568
459,696
395,273
76,713
13,188
10,207
88,990
1,799,635
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2560
(พันบาท)
826,931
575,778
424,236
83,476
9,755
10,990
163,248
2,094,414

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
254,266
147,674
164,767
29,323
4,894
3,680
36,133
640,737

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
24 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2561
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายแผนการออกงานจากความเห็นชอบร่ วมกัน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอืน
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าเช่า
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุ งรักษา
อืนๆ
รวม

565,999
204,557
142,399
69,141
60,386
48,173
50,333
43,406
28,936
250,447
1,463,777
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2560
(พันบาท)
549,660
7,297
80,277
43,273
66,433
48,634
33,074
58,427
35,472
330,589
1,253,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
224,901
54,072
35,876
25,945
16,027
28,534
9,587
12,998
60,320
468,260

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
25

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินรวม
2561
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอืนๆ
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความ
เห็นชอบร่ วมกัน
รวม

1,933,615
235,756
128,475
63,093

2560
(พันบาท)
2,127,542
237,843
128,410
43,644

204,557
2,565,496

7,297
2,544,736

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561
(วันควบบริ ษทั )
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
668,092
100,557
49,006
31,102
848,757

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินทุนสํารองเลี0ยงชีพเพือจ่ายให้พนักงานเมือออกจากงาน โดยบริ ษทั จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนพนักงาน ทั0งนี0ข0 ึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษัท ได้จัด ให้ มี เ งิ น กองทุ น สํ า รองเลี0 ยงชี พ ซึ งได้จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลกับ กระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี0ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึงสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื0นฐานความสมัครใจ
ของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานทีจะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนนี0 ตอ้ งจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงิ นเดื อน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดื อนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5
ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั0งนี0ข0 ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิ ก
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
26

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที"รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกตําไป (สูงไป)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของ
ผลแตกต่างชัวคราว
รวม
ภาษีเงินได้ ที"รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื"น
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
(พันบาท)
55,023
563
55,586

67,405
(2,335)
65,070

897
148
1,045

15

27,164
82,750

42,877
107,947

20,244
21,289

15

1,681

(1,607)

1,716
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
การกระทบยอดเพือ" หาอัตราภาษีที"แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิม
ค่าใช้จ่ายทีถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอืนๆ
ผลกระทบจากความแตกต่างของฐานภาษีและ
บัญชีจากการจัดโครงสร้างบริ ษทั
ผลขาดทุนทางภาษีก่อนการควบบริ ษทั (ใช้ไป)
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกตําไป (สูงไป)
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2560
(พันบาท)
108,244
21,649
(3,520)
(7,965)
(10,954)

20

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

37,755
18,058
55,023
563
27,164
82,750

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิม
ค่าใช้จ่ายทีถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอืนๆ
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกตําไป
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

20

83

(พันบาท)
713,923
142,785
(941)
(13,230)
(14,869)
(46,338)
67,405
(2,335)
42,877
107,947

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
(พันบาท)
148,916
29,783
(2,649)
(26,237)
897
148
20,244
21,289

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
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สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์จากการได้รั บการส่ งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ในการผลิตกระเบื0องเซรามิกตามบัตรส่ งเสริ มลงวันที 7 กรกฎาคม 2557 โดยกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษบางอย่าง เช่ น ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบ
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลาเจ็ดปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบพาณิ ชยกิจ และได้รับยกเว้น
อากรขาเข้ากึงหนึงสําหรับเครื องจักรทีนําเข้า เป็ นต้น
ในฐานะที เป็ นกิ จกรรมที ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ ม
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จําแนกตามธุ รกิจทีได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ มสําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต0 งั แต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 (วันควบ
บริ ษทั ) ถึง วันที 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏดังนี0
งบการเงินรวม

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

กิจกรรมทีได้รับ
การส่งเสริ ม

2561
กิจกรรมทีไม่ได้
การส่งเสริ ม

26,074
73,406
99,480

8,947,661
2,466,009
11,413,670

กิจกรรมทีได้รับ
รวม
การส่งเสริ ม
(พันบาท)
8,973,735
16,932
2,539,415
135,919
11,513,150
152,851

2560
กิจกรรมทีไม่ได้
การส่งเสริ ม
9,920,873
2,680,412
12,601,285

รวม
9,937,805
2,816,331
12,754,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต0 งั แต่วนั ที

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

1 สิ งหาคม 2561 (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
กิจกรรมทีได้รับ
กิจกรรมทีไม่ได้
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
รวม
(พันบาท)
12,835
3,607,196
3,620,031
15,145
851,079
866,224
)P,HQK
J,J*Q,)P*
4,486,255
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
28

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั"นพืน" ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั0นพื0นฐานสําหรับปี สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับรอบระยะเวลา
ตั0งแต่วนั ที H สิ งหาคม PQRH (วันควบบริ ษทั ) ถึงวันที 31 ธันวาคม PQRHคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่ วนที
เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ใหญ่ และจํา นวนหุ ้นสามัญที ออกจําหน่ า ยแล้ว ระหว่างปี โดยแสดงการ
คํานวณดังนี0
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลา
งบการเงินรวม
ตั0งแต่วนั ที
สําหรับปี
H สิ งหาคม PQRH
สิ0 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(วันควบบริ ษทั )
2561
2560
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้
สามัญบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ0าหนัก
ทีออกจําหน่ายแล้ว
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั"นพืน" ฐาน (บาท)

85

(3,583)

541,167

127,627

5,962,621

5,962,621

0.00

0.09

5,962,621
0.02

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
29

เงินปันผล
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โสสุ โก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จํากัด เมือวันที 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตั ิ
การจัดสรรเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 18.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั0งสิ0 น 18 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ หนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 19 เมษายน 2561
ทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เมือวันที 26 มีนาคม 2561
มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงินทั0งสิ0 น 136 ล้านบาท บริ ษทั มี
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 25 เมษายน 2561
ทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี ส์ จํากัด เมือวันที 26 มีนาคม 2561 มีมติ
อนุ มตั ิ การจัดสรรเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 3.74 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั0งสิ0 น 359 ล้านบาท บริ ษทั มี
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 25 เมษายน 2561
ที ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จํากัด เมื อวันที 11 พฤษภาคม 2561 มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 7,500 บาท เป็ นจํานวนเงินทั0งสิ0 น 60 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ หนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 28 พฤษภาคม 2561

30

เครื$องมือทางการเงิน
ความเสี& ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมความเสี ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพือ
สนับสนุนการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดความเสี ยงทีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
ความเสี& ยงด้ านสิ นเชื& อ
ความเสี ยงด้านสิ นเชื อเกิดจากการที ลูกค้าไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาทําให้เกิ ดความสู ญเสี ยทางการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ได้มี
นโยบายป้ องกันความเสี ยงนี0 โดยการพิจารณาการให้สินเชื อกับลูกค้า กําหนดวงเงิ นสิ นเชื อวงเงิ นคํ0าประกันจาก
ธนาคาร และ/หรื อวงเงินคํ0าประกันบุคคล กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื อ
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
และมีการติดตามลูกหนี0ทีมีการค้างชําระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี0 ซึงแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุ ทธิ
ของลูกหนี0หลังจากหักค่าเผือหนี0สงสัยจะสูญ
ความเสี& ยงด้ านอัตราดอกเบีย6
ความเสี ยงจากอัต ราดอกเบี0 ย เกิด จากการเปลี ยนแปลงของอัต ราดอกเบี0 ย ในตลาด อันจะมีผ ลต่อ ดอกเบี0 ย สุ ท ธิ
ซึ งกลุ่มบริ ษทั บริ หารหนี0สินโดยการกูย้ ืมทีมีท0 งั อัตราดอกเบี0ยคงที และอัตราดอกเบี0ยลอยตัวตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที แท้จริ งของหนี0 สินทางการเงิ นที มีภาระดอกเบี0ย ณ วันที 31 ธันวาคม และระยะเวลาที ครบกําหนด
ชําระมีดงั นี0
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี0ย
หลังจาก 1 ปี แต่
ทีแท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั0นจากสถาบันการเงิน

1.60 – 1.95

865,000

-

รวม

865,000

ความเสี& ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มี ลูกหนี0 การค้า และเจ้าหนี0
การค้าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลียนที เป็ นสาระสําคัญ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ ธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น คื อสัญญาซื0 อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) ซึ งเป็ นส่ วนหนึงในการบริ หารและจัดการความเสี ยงอัน
เกิดจากสิ นทรัพย์และหนี0สินของกลุ่มบริ ษทั การจัดการความเสี ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี0 เป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการควบคุมขั0นตอนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
นโยบาย ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ และหนีส6 ิ นทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสั0นจากสถาบันการเงิน ซึ งคือหนี0สินทางการเงินส่ วนทีหมุนเวียน มีมูลค่าทีใกล้เคียง
กับราคาทีบันทึกในบัญชี เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านี0จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั0น
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี0สินทางการเงินอืนนอกเหนือจากทีกล่าวข้างต้นมีมลู ค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม ดังต่อไปนี0
2561

2560

มูลค่าตาม
มูลค่าตาม
บัญชี
มูลค่ายุติธรรม
บัญชี
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
หมุนเวียน
สัญญาซื0 อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า *
ลูกหนี0 Forward
เจ้าหนี0 Forward

„…,HR†
PQ…,M…H

93,069
251,252

154,250
235,529

153,181
234,949

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื0 อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีกลุ่มบริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตั0งแต่เริ มต้นด้วยราคา
ตลาด ณ วันสิ0 นรอบระยะเวลารายงาน เพือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปั จจุบนั มากขึ0น

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพนั ธ์ทีซื0 อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ งได้มี
การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั0น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตรา
ดอกเบี0ยในตลาดสําหรับเครื องมือทางการเงินทีเหมือนกัน ณ วันทีวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิ ตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั และ
คู่สญ
ั ญาตามความเหมาะสม
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
31

ภาระผูกพันและหนีส" ิ นที$อาจเกิดขึน"
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(ก) กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการที ธนาคารพาณิ ชย์ออกหนังสื อคํ0าประกันบริ ษทั แก่ หน่ วยงานรัฐบาลและ
บริ ษทั อืน จํานวนเงินประมาณ 82 ล้านบาท (2560: 91 ล้ านบาท)
(ข) กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเกียวกับการก่อสร้างอาคารและเครื องจักรจํานวนเงินประมาณ 64 ล้านบาท
(2560: 11 ล้ านบาท)
(ค) กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื0 อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารหลายแห่ งทั0งในและต่างประเทศ โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนมีรายละเอียดดังนี0
มูลค่าตามสัญญา
ลูกหนี0 Forward

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
สิ งคโปร์
สหราชอาณาจักร
รวม

สกุลต่างประเทศ
2561
2560
(พัน)
2,497
4,067
307
451
56
17
32
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เทียบเท่าเงินบาท
2561

2560
(พันบาท)

82,001
11,460
706
94,167

133,890
17,578
1,362
1,420
154,250

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
มูลค่าตามสัญญา
เจ้าหนี0 Forward

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
สิ งคโปร์
สหราชอาณาจักร
เยน
รวม

สกุลต่างประเทศ
2561
2560
(พัน)
7,121
5,474
549
1,321
0.4
0.9
14,118

เทียบเท่าเงินบาท
2561

2560
(พันบาท)

233,560
20,781
254,341

179,548
51,445
11
413
4,112
235,529

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2562 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนพฤศจิ กายน 2561)
(ง)

กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่ าอาคารและรถยนต์หลายฉบับ สัญญาเช่ านี0 มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี สิ0 นสุ ดใน
ระยะเวลาต่างๆกัน จนถึงเดื อนธันวาคม 2566 ภายใต้สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ผูกพันที จะต้องจ่ายค่าเช่ า
ดังต่อไปนี0
งบการเงินรวม
2561
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(จ)

109,871
97,760
207,631

2560
(พันบาท)
91,757
110,437
202,194

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
95,423
75,057
170,480

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเพือซื0 อกระแสไฟฟ้ าและพลังงานความร้อนกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ งด้วยราคา
ซึ งคํานวณตามเงื อนไขทีกําหนดไว้ในสัญญา สัญญานี0 มีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลาสิ บห้า (15) ปี นับตั0งแต่
เดือนมิถุนายน 2555
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
32

การบริหารจัดการส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือดํารงฐานเงิ นทุนให้
แข็งแกร่ ง โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแส
เงินสดทีดีอย่างต่อเนือง นอกจากนี0 กลุ่มบริ ษทั ยังคํานึ งถึงการมีฐานะการเงินทีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการทีมี
อัตราผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนทีเหมาะสม รวมทั0ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมันคง
ของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที เหมาะสม ทั0งนี0 เพื อดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจ
อย่างต่อเนืองในอนาคต และรักษาความเชือมันต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี0 และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืนๆ

I3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$ประกาศแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ซึ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาใช้ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการนี0 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่น0 ี อาจเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และถื อ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
2562 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี0มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประเมิ นผลกระทบที อาจเกิ ดขึ0 นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจากการ
ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีปรับปรุ งใหม่ซึงไม่มีผลกระทบที มีสาระสําคัญต่องบการเงิ นใน
งวดทีถือปฏิบตั ิ
ทั0งนี0 สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ มีดงั นี0
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*

เรื$อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563

เครื องมือทางการเงิน

2563

รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

2562

การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน

2563
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม )*+, และ
สํ าหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที$ , สิ งหาคม )*+, (วันควบบริษัท) ถึงวันที$ 31 ธันวาคม )*+,
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื$อง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน การป้ องกันความเสี ยงของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16*
ต่างประเทศ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน การชําระหนี0สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ทางการเงิน ฉบับที 19*

มีผลบังคับใช้
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที& เกี&ยวข้ องกับเครื& องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 15 เรื" อง รายได้ จากสัญญาที"ทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 15 ให้หลัก การโดยรวมในการรับ รู ้ร ายได้ ทั0ง จํา นวนเงินและ
ช่วงเวลาทีรับรู ้ โดยรายได้จะรับรู ้เมือ (หรื อ ณ ขณะที) กิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
ด้วยมูลค่าของรายได้ทีกิจการคาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึ0นต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั และงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการถือปฏิบตั ิต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที 15 เป็ นครั0 งแรก ซึ งไม่มีผ ลกระทบ
ที มี สาระสําคัญต่ องบการเงินรวมในงวดทีถือปฏิบตั ิ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกีย" วข้ องกับเครื" องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่า นี0 ใ ห้ข อ้ กํา หนดเกี ยวกับ นิ ย ามสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และหนี0 สิ น
ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของอนุพนั ธ์
และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึ0นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินเป็ นครั0งแรกต่องบการเงินรวม
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