
  

ท่ี ปน.  028/2563 

7 พฤษภาคม 2563 

 
เร่ือง   ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการต่อผลการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 

20 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีสอบทานแลว้ 
 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

จ านวน 1 ฉบบั 
 
บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงงบการเงินและงบการเงินรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

ปูนซีเมนต์และวสัดุก่อสร้างประสบสภาวะความต้องการของตลาดทีล่ดลงในตลาดหลกั 
 
• ความตอ้งการปูนซีเมนตท่ี์ลดลงในตลาดหลกัท าใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ลดลง  
• การหยดุซ่อมบ ารุงเตาเผาปูนซีเมนตต์ามแผนงานในประเทศไทยและประเทศศรีลงักาส่งผลใหต้น้ทุนในการ

ผลิตสูงข้ึน 
• บริษทัไดป้ระกาศหยุดสายการผลิตเตาเผาปูนซีเมนต์ท่ี 1 ในประเทศไทยในเดือนเมษายนเน่ืองจากความ

ตอ้งการปูนซีเมนตท่ี์ลดลงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 
 

      เปลีย่นแปลง 

ไตรมาส 1 (3 เดือน)    2563  2562  ร้อยละ 

รายไดสุ้ทธิ  ลา้นบาท  11,016  11,879  -7.3 

ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ

ค่าเส่ือมราคา 

 ลา้นบาท  2,312  2,313  -0.0 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  ลา้นบาท  826  1,105  -25.2 

ก าไรต่อหุน้  บาท  2.77  3.71  -25.2 

 

  



  

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

รายไดสุ้ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากความตอ้งการปูนซีเมนตท่ี์หดตวัลงเน่ืองจากสภาวะการณ์ต่างๆ 
โดยประเทศไทยประสบปัญหาภยัแลง้ ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและกิจกรรมการ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวั ในขณะท่ีนโยบายในการระงบัการออกใบอนุญาตก่อสร้างในนครโฮ
จิมินห์ของประเทศเวียดนามยงัคงด าเนินต่อไปในไตรมาสน้ี และการชะลอโครงการก่อสร้างของนักลงทุน
ต่างชาติในประเทศศรีลงักาส่งผลต่อความตอ้งการปูนซีเมนต ์ทั้งน้ีสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 เร่ิมส่ง
ผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
 
การหยุดเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อซ่อมบ ารุงตามแผนงานในประเทศไทยและประเทศศรีลงักาส่งผลกระทบต่อการ
ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี ผลกระทบในเชิงบวกจากแนวโนม้ราคาเช้ือเพลิงในตลาดโลก
และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลง ประกอบกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเสถียรภาพในการด าเนินงานของ
โรงงานในต่างประเทศท่ีดีข้ึน รวมถึงมาตรการในการลดค่าใชจ่้ายคงท่ีในเชิงรุกช่วยบรรเทาผลกระทบดงักล่าว 
อยา่งไรก็ดี ความทา้ทายทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางการเงินอนัเน่ืองมาจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระกาศหยุดสายการผลิตเตาเผาปูนซีเมนต์ท่ี 1 ในประเทศไทยใน
เดือนเมษายน 2563   
 

ผลประกอบการตามส่วนงาน  
ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

        เปลีย่นแปลง  

      2563 
 

 2562 
 

 ร้อยละ 
 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  6,699  7,464  -10.2  

 
ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ ความตอ้งการท่ีหดตวัลงของการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ผลกระทบจากภยัแลง้และความ
ล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเพ่ิมแรงกดดนัต่อความตอ้งการและราคาจ าหน่ายปูนซีเมนต์ใน
ประเทศ ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตผนัแปรได้รับประโยชน์จากราคาเช้ือเพลิงท่ีลดลง การบ ารุงรักษาเตาเผา
ปูนซีเมนต์ตามแผนงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นปัจจยัท่ีท าให้
ตน้ทุนในการผลิตคงท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาสน้ี 
 
ประเทศเวียดนาม นโยบายของรัฐบาลในการระงบัการออกใบอนุญาตก่อสร้างในนครโฮจิมินห์ยงัคงด าเนินอยู่
อย่างต่อเน่ืองและส่งผลดา้นลบต่อความตอ้งการปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ดี การด าเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของ
โรงงานผลิตปูนซีเมนตใ์นประเทศเวียดนามช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีข้ึน ประกอบกบัราคา
เช้ือเพลิงและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลงส่งผลใหก้ าไรเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั 
 



  

ประเทศศรีลงักา รัฐบาลไดเ้ร่ิมบงัคบัใชม้าตรการเคอร์ฟิวเน่ืองจากสถานะการณ์โรคระบาดโควดิ-19 อยา่งเขม้งวด
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยมาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อความตอ้งการปูนซีเมนตแ์มจ้ะมีแนวโนม้
ของการฟ้ืนตวัของความตอ้งการปูนซีเมนต์ในเดือนก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม ราคาจ าหน่ายปูนซีเมนตท่ี์ปรับตวั
สูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ประกอบกบัตน้ทุนการผลิตผนัแปรท่ีลดลงเน่ืองจากอตัราการใชปู้นเม็ดท่ีผลิตในประเทศท่ี
สูงข้ึนและผลประโยชน์จากราคาเช้ือเพลิงและอตัราค่าไฟฟ้าท่ีลดลงส่งผลใหอ้ตัราผลก าไรดีข้ึน ทั้งน้ี โรงงานผลิต
ปูนซีเมนตใ์นประเทศศรีลงักาไดด้ าเนินการบ ารุงรักษาเตาเผาปูนซีเมนตต์ามแผนงานในไตรมาสท่ี 1 น้ี 
 
ประเทศบังคลาเทศ ความตอ้งการปูนซีเมนต์ก่อนสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟ้ืนตวัจากการ
บริโภคในกลุ่มผูก่้อสร้างท่ีอยูอ่าศยัรายยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ท าให้ความต้องการปูนซีเมนต์ลดลง แม้ว่าบริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จากแนวโน้มราคาเช้ือเพลิงและตน้ทุนวตัถุดิบน าเขา้ลดลง ระบบการจดัเก็บภาษีเงินไดล่้วงหนา้ของ
รัฐบาลท่ีค านวณจากมูลค่าวตัถุดิบน าเขา้ส่งผลเสียต่อผลการด าเนินงาน 
 
ประเทศกัมพูชา กิจการร่วมคา้ยงัมีผลการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่งเน่ืองจากความตอ้งการปูนซีเมนตที์ยงัคงเพ่ิมข้ึน
แมจ้ะอยูใ่นสถานะการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 โดยโรงงานผลิตปูนซีเมนตใ์นประเทศกมัพชูาไดด้ าเนินการ
ผลิตอยา่งเต็มก าลงัการผลิต แต่ยงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ ส่งผลใหต้อ้งน าเขา้ปูนซีเมนต์
จากประเทศไทยเพื่อสนองต่อความตอ้งการของตลาด 
 
ธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 

        เปลีย่นแปลง  

      2563 
 

 2562 
 

 ร้อยละ 
 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  1,905  2,175  -12.4 
 

 
ธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย รายไดสุ้ทธิลดลงเน่ืองจากการหดตวัของตลาดก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาภยั
แลง้และความล่าชา้ของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจปูนซีเมนต ์
 
ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

        เปลีย่นแปลง  

      2563 
 

 2562 
 

 ร้อยละ 
 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  1,438  1,213  18.5 
 



  

ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ แมร้ายไดสุ้ทธิจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนของปูนเมด็และผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัปูนซีเมนต์ในประเทศออสเตรเลียและกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและตะวนัออกกลางก่อนท่ีจะมี
สถานะการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งไรก็ดี ผลกระทบจากการระบาดของโรคดงักล่าวไดส่้งผลเชิงลบ
ต่อแนวโนม้การคา้ระหวา่งประเทศเน่ืองจากหลายประเทศไดอ้อกมาตรการการปิดประเทศอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา
ก่อนเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของไวรัสไปทัว่โลก กิจกรรมการคา้ระหว่างประเทศจึงอยู่ภายใตค้วามท้าทาย
ดว้ยขอ้จ ากดัในการเดินทางและขนส่งระหวา่งประเทศ 
 
ผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างมวลเบา 

        เปลีย่นแปลง  

      2563 
 

 2562 
 

 ร้อยละ 
 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  647  709  -8.7 
 

 
ธุรกิจปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป (มอร์ตาร์) แมว้า่ความตอ้งการปูนซีเมนตส์ าเร็จรูปจะลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
กิจกรรมการก่อสร้างท่ีลดลง รายไดสุ้ทธิยงัอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อนเน่ืองจากสัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอตัราผลก าไรท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ความตอ้งการวสัดุตกแต่งยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีลดลง ซ่ึง
ผลกระทบจากการหยุดด าเนินธุรกิจของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างตามมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาลเน่ืองจาก
สถานะการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมีนาคมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อรายได้สุทธิของธุรกิจวสัดุ
ทดแทนไม ้
 
ธุรกิจอิฐมวลเบา รายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากปริมาณการขายอิฐมวลเบาท่ีเพ่ิมข้ึนและการขยายฐานการขายใน
ลกัษณะโครงการร่วมกบัลูกคา้เชิงกลยทุธ์หลกั 
 
  



  

ธุรกจิบริการก าจดัของเสีย และธุรกจิอ่ืน 

        เปลีย่นแปลง  

      2563 
 

 2562 
 

 ร้อยละ 
 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  327  318  2.8 
 

 

ธุรกิจบริการก าจัดของเสีย การบริการดา้นอุตสาหกรรมและการบริการก าจดัของเสียยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
โดยเฉพาะลูกคา้ในกลุ่มปิโตรเคมี 
 

   

ขอแสดงความนบัถือ 

 ในนาม บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

  

  

  

  

 (นาย เอเดน จอห์น ไลนมั) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
 

 


