
 

 

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564             

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์

จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั 

(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2564 



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 2,261                    2,261                    1,536                    

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3, 4 104,855                104,855                117,467                

สินค้าคงเหลือ 5 40,890                  40,890                  42,406                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 191                       191                       115                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 148,197                148,197                161,524                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่วมค้า 6 2,642                    2,750                    -                            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 360,120                360,120                364,440                

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8 42,447                  42,447                  43,552                  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 1,196                    1,196                    1,516                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 4 439                       439                       420                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 406,844                406,952                409,928                

รวมสินทรัพย์ 555,041                555,149                571,452                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 10 50,357                  50,357                  58,067                  

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 4, 11 69,999                  69,999                  76,173                  

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 12 13,044                  13,044                  13,918                  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 13 6,916                    6,916                    6,814                    

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,688                    1,688                    954                       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 193                       193                       236                       

รวมหนี�สินหมุนเวียน 142,197                142,197                156,162                

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 12,351                  12,351                  14,820                  

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 13 9,187                    9,187                    10,989                  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,711                    6,711                    6,521                    

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,035                    5,035                    5,241                    

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 33,284                  33,284                  37,571                  

รวมหนี�สิน 175,481                175,481                193,733                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000                284,000                284,000                

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000                284,000                284,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 68,390                  68,390                  68,390                  

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 125                       125                       125                       

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (12,741)                 (12,741)                 (12,741)                 

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 14 8,650                    8,650                    8,553                    

   ยังไม่ได้จัดสรร 31,136                  31,244                  29,392                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 379,560                379,668                377,719                

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 555,041                555,149                571,452                

-                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2564 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 15 101,994                101,994                130,131                

รายได้อื�น 1,209                    1,209                    382                       

รวมรายได้ 103,203                103,203                130,513                

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 68,958                  68,958                  87,815                  

ต้นทุนการให้บริการ 2,942                    2,942                    4,252                    

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 15,240                  15,240                  12,827                  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,438                  12,438                  13,758                  

รวมค่าใช้จ่าย 99,578                  99,578                  118,652                

กําไรจากการดําเนินงาน 3,625                    3,625                    11,861                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 6 (108)                     -                           -                           

ต้นทุนทางการเงิน (1,000)                   (1,000)                   (731)                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,517                    2,625                    11,130                  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (676)                     (676)                     (2,693)                   

กําไรสําหรับงวด 1,841                    1,949                    8,437                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,841                    1,949                    8,437                    

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 17

กําไรสําหรับงวด (บาท) 0.003                    0.003                    0.015                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (พันหุ้น) 568,000                568,000                568,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนทุน ส่วนตํ�าจาก

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย การรวมธุรกิจภายใต้ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 8,553                    29,392                  377,719                

กําไรสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,841                    1,841                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,841                    1,841                    

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 14 -                           -                           -                           -                           97                         (97)                       -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 8,650                    31,136                  379,560                

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กําไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนทุน ส่วนตํ�าจาก

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย การรวมธุรกิจภายใต้ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 7,818                    72,493                  420,085                

กําไรสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            8,437                    8,437                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            8,437                    8,437                    

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 14 -                            -                            -                            -                            422                       (422)                      -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 8,240                    80,508                  428,522                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 8,553                    29,392                  377,719                

กําไรสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            1,949                    1,949                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            1,949                    1,949                    

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 14 -                            -                            -                            -                            97                         (97)                        -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 284,000                68,390                  125                       (12,741)                 8,650                    31,244                  379,668                

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 2,517                    2,625                    11,130                  

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 7,580                    7,580                    7,655                    

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 108                       -                            -                            

   ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 1,409                    1,409                    2,848                    

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ 12                         12                         10                         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 190                       190                       67                         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 1,000                    1,000                    731                       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 12,816                  12,816                  22,441                  

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 11,203                  11,203                  (10,208)                 

   สินค้าคงเหลือ 1,504                    1,504                    (2,291)                   

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (76)                        (76)                        (52)                        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (19)                        (19)                        -                            

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (6,169)                   (6,169)                   7,357                    

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (43)                        (43)                        49                         

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 19,216                  19,216                  17,296                  

   จ่ายดอกเบี�ย (1,005)                   (1,005)                   (739)                      

   จ่ายภาษีเงินได้ (148)                      (148)                      (131)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 18,063                  18,063                  16,426                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในการร่วมค้า (2,750)                   (2,750)                   -                            

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (1,732)                   (1,732)                   (2,050)                   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น -                            -                            (6)                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,482)                   (4,482)                   (2,056)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีลดลง (7,710)                   (7,710)                   -                            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน -                            -                            15,000                  

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน -                            -                            (2,458)                   

จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (3,446)                   (3,446)                   (4,117)                   

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,700)                   (1,700)                   (1,686)                   

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (12,856)                 (12,856)                 6,739                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 725                       725                       21,109                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,536                    1,536                    17,639                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2) 2,261                    2,261                    38,748                  

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 103                       103                       -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  
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บริษัท เอสทซีี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัดเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2561 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจาก

ปูนซีเมนตทุ์กชนิด ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 220/26 หมู่ 6 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสาขารวม 5 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 4 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาระบาดอีกระลอก ส่งผล

ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 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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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ           

งบการเงินของบริษทัฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทัฯไดน้าํนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ีมาใชส้ําหรับรายการ

ธุรกิจท่ีมีเพิ่มเติมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงมูลค่าตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 43 47 

เงินฝากธนาคาร - เงินออมทรัพย ์ 130 130 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 2,088 1,359 

รวม 2,261 1,536 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.50 ต่อปี  (31 

ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.50 ต่อปี) 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,084 2,775 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 2,975 7,160 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,059 9,935 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,157 36,094 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  35,229 42,448 

3 - 6 เดือน 9,299 9,703 

6 - 12 เดือน 9,530 19,121 

มากกวา่ 12 เดือน 29,705 22,330 

รวม 123,920 129,696 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (26,888) (25,479) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 97,032 104,217 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 101,091 114,152 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 18 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 821 708 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,935 2,589 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,764 3,315 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 104,855 117,467 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั เอสทีซี พรีเมียร์ พรีคาสท ์จาํกดั การร่วมคา้ 

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 อินสเป็คชัน่ 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 
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รายการธุรกิจท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับงวดสามเดือน                             

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ขายสินคา้ 2,970 7,149 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13 26 ตามท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ซ้ือสินคา้ 15,635 26,792 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูข้ายรายอ่ืน 

ค่าเช่ารับ 53 - ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย  499 499 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,067 9,953 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4,067 9,953 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140 140 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 140 140 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหต ุ11)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,810 22,659 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   13,810 22,659 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   2,841 2,917 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   102 1 

รวม   2,943 2,918 
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5. การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  544 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  12 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564        556 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

6.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนเรียก

ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                             

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                             

ตามวิธีราคาทุน 

  

(ลา้นบาท) 

 

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอสทีซี พรีเมียร์ 

พรีคาสท ์จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑค์อนกรีต

สาํเร็จรูป 5 55 - 2,642 - 2,750 - 

รวมเงินลงทุนในการ                     

ร่วมคา้ 

 

   2,642 - 2,750 - 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุนเพื่อดาํเนินการจดัตั้ง บริษทั เอสทีซี

พรีเมียร์ พรีคาสท ์แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปใน

ระบบพรีคาสท ์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัดงักล่าวมี

ทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท ชาํระแลว้

ร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 
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6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม

วธีิส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด                            

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

บริษทั เอสทีซี พรีเมียร์ พรีคาสท ์จาํกดั (108) - 

รวม (108) - 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  364,440 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  1,732 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (6,052) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564        360,120 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ

บางส่วนของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 111.22 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 111.74 

ลา้นบาท) ไปจดจาํนองจาํนาํเพือ่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และขอ้ 13 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคาร

และอุปกรณ์จาํนวน 0.01 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี 
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8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564     

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 43,552 

เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 103 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,208) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564       42,447 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  1,516 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (320) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564        1,196 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  

 31 มีนาคม   

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม   

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 5,357 13,067 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2 - 4 2 - 4 45,000 45,000 

รวม   50,357 58,067 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชเ้ป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 12 ลา้นบาท) 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,810 22,659 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,679 36,878 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,141 4,212 

เงินวางมดัจาํรับ 5,369 4,127 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,846 5,944 

อ่ืนๆ 2,154 2,353 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 69,999 76,173 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 28,738 

บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 103 

หกั: จ่ายชาํระระหวา่งงวด (3,446) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 25,395 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,044) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,351 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 16,103 17,803 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,916) (6,814) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,187 10,989 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

10 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 17,803 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (1,700) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564  16,103 

 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  

14. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได ้ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 บริษทัฯไดโ้อนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (2563: 0.4 

ลา้นบาท) 

15. รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า  

 รายได้จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

สรุปได ้ดงัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

   2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต   78,491 90,727 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จ   19,927 34,239 

รายไดค้่าบริการ   3,576 5,165 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ -      

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   101,994 130,131 
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16. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

   2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด   882 2,891 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ       

ผลแตกต่างชัว่คราว   (206) (198) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ   676 2,693 

17. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทั คือ คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  

12 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวกบั

การก่อสร้างโรงงานและพฒันาคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (31 ธนัวาคม 2563: 0.6 ลา้นบาท) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน  

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ และสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดเ้ป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1.4 ลา้นบาท) 

19.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงเหลือเป็น

จาํนวน 6.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา

ซ้ือขายสินคา้หรือจา้งทาํของเป็นจาํนวน 6.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6.0 ลา้นบาท) และการคํ้าประกนั

การใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 0.6 ลา้นบาท) 

20.   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล

การดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.016 บาท เป็นจาํนวน

เงินทั้งส้ิน 9.09 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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