
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2562 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 22,095                  6,824                    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,122                  16,570                  

   หนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 697                       (625)                      

   กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (49) (709) 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 55 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 868                       532                       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 6,715                    5,286                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 49,459                  27,933                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8,979                    (8,480)                   

   สินคา้คงเหลือ (4,156)                   (12,389)                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (13) (55) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 706                       (616)                      

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (6,234)                   28,049                  

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (14) (96) 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 48,727                  34,346                  

   จ่ายดอกเบี�ย (7,082)                   (5,880)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (3,186)                   (545)                      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 38,459                  27,921                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (15,241)                 (41,531)                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (236)                      (1,104)                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (15,477)                 (42,635)                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ�มขึ�น 4,780                    1,536                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 41,000                  48,000                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (21,000)                 (37,000)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            25,000                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (11,674)                 (9,759)                   

เงินสดรับจากการทาํสัญญาขายและเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                            4,500                    

จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,251)                   (6,449)                   

จ่ายเงินปันผล (21,000)                 (11,550)                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (16,145)                 14,278                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 6,837                    (436)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,927                    1,026                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 2) 8,764                    590                       

-                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 13,382                  6,929                    

   โอนสินคา้คงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 32                         5,637                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 8,764                    1,927                    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3 103,169                112,845                

สินคา้คงเหลือ 5 39,031                  34,858                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 197                       184                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 151,161                149,814                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 408,009                396,770                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 3,700                    4,972                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 419                       1,125                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 412,128                402,867                

รวมสินทรัพย์ 563,289                552,681                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8 80,312                  55,532                  

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 9 90,972                  97,364                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 15,838                  15,560                  

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11 12,626                  10,212                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,123                    1,405                    

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 192                       206                       

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 202,063                180,279                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 10 49,540                  61,492                  

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11 22,021                  19,304                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,785                    4,917                    

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,355                    6,104                    

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 83,701                  91,817                  

รวมหนี�สิน 285,764                272,096                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 568,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 284,000                284,000                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 420,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 210,000                210,000                

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 125                       125                       

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (12,741)                 (12,741)                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13 7,431                    6,534                    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 72,710                  76,667                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 277,525                280,585                

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 563,289                552,681                

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 103,782                98,445                  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,158                    4,285                    

รายไดอื้�น 297                       261                       

รวมรายได้ 107,237                102,991                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 67,202                  72,899                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,361                    3,666                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 12,557                  11,846                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,558                  9,968                    

รวมค่าใช้จ่าย 93,678                  98,379                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,559                  4,612                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,385)                   (1,807)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 11,174                  2,805                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (2,116)                   (367)                      

กาํไรสําหรับงวด 9,058                    2,438                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 9,058                    2,438                    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 15 0.02                      0.01                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 420,000                420,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 292,845                259,626                

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,447                    12,337                  

รายไดอื้�น 1,160                    1,126                    

รวมรายได้ 303,452                273,089                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 198,717                190,884                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,508                    10,062                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 34,830                  31,076                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,587                  28,957                  

รวมค่าใช้จ่าย 274,642                260,979                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 28,810                  12,110                  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,715)                   (5,286)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 22,095                  6,824                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (4,155)                   (1,242)                   

กาํไรสําหรับงวด 17,940                  5,582                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,940                  5,582                    

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 15 0.04                      0.01                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 420,000                420,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุน ส่วนตํ�าจาก

ทุนที�ออกและ จากการจ่าย การรวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 210,000                125                        (12,741)                 5,763                     73,576                  276,723                

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 5,582                     5,582                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 5,582                     5,582                     

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย - - - 578                        (578) - 

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (11,550)                 (11,550)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 210,000                125                        (12,741)                 6,341                     67,030                  270,755                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 210,000                125                        (12,741)                 6,534                     76,667                  280,585                

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 17,940                  17,940                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 17,940                  17,940                  

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 13 - - - 897                        (897) - 

เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (21,000)                 (21,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 210,000                125                        (12,741)                 7,431                     72,710                  277,525                

- - - - - - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม
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บริษัท เอสทซีี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดจ้ดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัดเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2561 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจาก

ปูนซีเมนตทุ์กชนิด ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 220/26 หมู่ 6 ตาํบลนาเกลือ 

อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีสาขารวม 4 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 4 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน          

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเวน้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทําให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสด 47 65 

เงินฝากธนาคาร - เงินออมทรัพย ์ 2 2 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 8,715 1,860 

รวม 8,764 1,927 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 

0.37 ต่อปี) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,024 2,276 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  3,127 6,372 

3 - 6 เดือน - 3,570 

6 - 12 เดือน - 437 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,151 12,655 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,077 33,506 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  45,404 49,668 

3 - 6 เดือน 2,616 9,081 

6 - 12 เดือน 10,002 2,909 

มากกวา่ 12 เดือน 10,527 10,345 

รวม 104,626 105,509 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,926) (9,229) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 94,700 96,280 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 98,851 108,935 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 432 381 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,886 3,527 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,318 3,910 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 103,169 112,845 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั รุ่งเจริญภณัฑ ์(2548) จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี.พทัยา แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี.เรียลเอสเตท จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาคอน อิน สเป็คชัน่ เซอร์วสิเซส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชยัเจริญพทัยา (2548) จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คูเซ้ียงลง้ บา้นฉาง จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต 2013 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สิทธิชยัคา้วสัดุ 1988 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คลาสเซ็ท จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี พาร์ทเนอร์ จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บุญเจริญ การโยธา จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เค.เอส.แอล. 55 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี. ซีเมนตไ์ทย คอนกรีต 2011 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับงวดสามเดือน                             

ส้ินสุดวนัท่ี                     

30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                             

ส้ินสุดวนัท่ี                             

30 กนัยายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้ 4,493 5,025 14,538 13,354 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15 132 259 178 ตามท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ซ้ือสินคา้ 17,329 21,198 51,619 58,504 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ผูข้ายรายอ่ืน 

ค่าเช่าจ่าย  420 420 1,310 1,260 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 3)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,151 12,657 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   4,151 12,657 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140 140 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 140 140 

เจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 9)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,721 30,613 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 17,721 30,613 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,384 2,227 7,152 6,923 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 64 110 192 328 

รวม 2,448 2,337 7,344 7,251 

5. การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  216 

ลดลงระหวา่งงวด  (49) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562        167 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  396,770 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  28,832 

โอนจากสินคา้คงเหลือ  32 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                         

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย  (11) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (17,614) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562        408,009 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 30.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 22.1 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าจากการขายและเช่ากลบัคืนภายใต้

สัญญาเช่าการเงินโดยมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 10.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 10.5 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและ/หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไป

ในภายหน้าบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวนประมาณ 114.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 117 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองจาํนาํเพื่อเป็นหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 8 และขอ้ 10 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของอาคาร

และอุปกรณ์จาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2561: 0.8 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4 

ต่อปี 

ในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2562 บริษทัฯไดพ้ิจารณาทบทวนอายุการใชง้านของยานพาหนะแต่ละประเภทและ

พบว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรพิจารณาอายุการใช้งานให้

เหมาะสมโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระประเมินอายุการใช้งานของยานพาหนะแต่ละประเภทใหม่ ซ่ึงจากรายงานการ

ประเมินระบุอายุการใชง้าน คือ 12 ปี และ 15 ปี ฝ่ายบริหารจึงตดัสินใจเปล่ียนอายุการใชง้านของทรัพยสิ์นจากเดิม 

5 ปี เป็น 12 ปี และ 15 ปี โดยทาํการปรับปรุงขอ้มูลในไตรมาส 3 ของปี 2562 โดยบริษทัฯไดน้าํอายุการใช้งาน

ของทรัพยสิ์นท่ีประเมินใหม่ตามจาํนวนปีท่ีคงเหลือจากการประเมินมาใช้ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคามีผล

ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  4,972 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  236 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (1,508) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562        3,700 

8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน   

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 23,312 18,532 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MOR - 1.0,   

MLR - 0.75, MOR 

MOR - 1.0,  

MOR 

57,000 37,000 

รวม   80,312 55,532 

 วงเงินของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยกรรมการหรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,721 30,613 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,328 41,465 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,559 6,012 

เจา้หน้ีหกัเงินประกนัผลงาน 1,050 993 

เงินวางมดัจาํรับ 5,664 9,558 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,356 6,344 

อ่ืนๆ 2,294 2,379 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 90,972 97,364 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 65,378 77,052 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (15,838) (15,560) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 49,540 61,492 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 77,052 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (11,674) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  65,378 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯ และคํ้า

ประกนัโดยกรรมการหรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 37,255 31,943 

หกั: ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดัจาํหน่าย (2,608) (2,427) 

รวม 34,647 29,516 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (12,626) (10,212) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                                

ชาํระภายในหน่ึงปี 22,021 19,304 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ โดยมี

กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 5 ปี 
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12. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯโดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้น

ละ 0.50 บาท ซ่ึงจะทําให้จ ํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มจากเดิมจํานวน 2,100,000 หุ้น เป็น 

420,000,000 หุน้ 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 210 ลา้นบาท เป็น 284 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 

148,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

3) อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จาํนวน 145,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

(Initial Public Offering) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จาํนวน 3,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

13. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 บริษทัฯไดโ้อนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.9 ลา้นบาท  

14. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 2,224 - 3,904 - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            

นิติบุคคลของปีก่อน - - - 173 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชัว่คราว (108) 367 251 1,069 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร 2,116 367 4,155 1,242 
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

15. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด โดยบริษทัฯไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญั

ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวน

หุน้และมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทั คือ คณะกรรมการบริษทั 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

17. เงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

ปี 2562    

เงินปันผลจากกาํไรสะสมสาํหรับปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทัฯ      

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 21,000 0.05 

ปี 2561    

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 11,550 5.50 

  

 

(จากจาํนวนหุน้ 2.1 

ลา้นหุน้) 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวกบั

การก่อสร้างโรงงานและพฒันาคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (31 ธนัวาคม 2561: 3.6 ลา้นบาท) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ และสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 7 ปี  

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2.1 3.9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.3 1.0 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อนาํ

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมีค่าท่ี

ปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

18.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็น

จาํนวน 5.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 7.3 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็น

จาํนวน 0.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 0.6 ลา้นบาท) และการคํ้าประกนัการซ้ือขายสินคา้หรือจา้งทาํของ

เป็นจาํนวน 5.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6.7 ลา้นบาท) 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
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