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ท่ี ปน.  034/2563 

29 กรกฎาคม 2563 

 
เร่ือง   ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการต่อผลการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 

20 ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีสอบทานแลว้ 
 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 จ านวน 1 ฉบบั 
 
บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงงบการเงินและงบการเงินรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ  การลดต้นทุน
และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในเป็นปัจจัยหลักที่ลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านรายได้และท าให้
ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้ 
 

• การหยุดชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้กิจกรรมการก่อสร้างและความ
ตอ้งการปูนซีเมนตใ์นภูมิภาคชะลอตวัลงและส่งผลใหร้ายไดสุ้ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง 

• โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยในกลุ่มไดด้ าเนินการโครงการต่างๆ ในการบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโรงงานและตน้ทุนดา้นพลงังาน
ท่ีลดลงส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลดลง 

• กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดท่ีแลว้ รวมถึงสัญญาวงเงินสินเช่ือแบบไม่
สามารถยกเลิกได ้เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ      เปลีย่นแปลง 

ไตรมาส 2 (3 เดือน)    2563  2562  ร้อยละ 

รายไดสุ้ทธิ  ลา้นบาท  10,165  11,901  -14.6 
ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ
ค่าเส่ือมราคา 

 ลา้นบาท  2,615  1,848  41.5 

ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส  ลา้นบาท  1,024  637  60.8 
ก าไรต่อหุน้  บาท  3.44  2.14  60.7 

 



  

* 

* 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ส าหรับงวด (6 เดือน) 

  

2563 

  

2562 

 เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

รายไดสุ้ทธิ  ลา้นบาท  21,181  23,780  -10.9 
ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ
ค่าเส่ือมราคา 

 ลา้นบาท  4,927  4,161   18.4 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด  ลา้นบาท       1,850  1,742  6.2 
ก าไรต่อหุน้  บาท  6.21  5.85  6.2 

     

    หมายเหต:ุ ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2563 เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี (ฉบบัท่ี 16) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั โดยก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับไตรมาส 2 (3 เดือน) และส าหรับงวด (6 เดือน) ส าหรับปี 2563 ก่อนมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวจะ
มีผลบงัคบัใช้จะเท่ากบั 2,482 ลา้นบาทและ 4,664 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

มาตรการเคอร์ฟิวท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นแต่ละประเทศซ่ึงมีระดบัความเขม้งวดท่ีแตกต่างกนัไดส่้งผลกระทบดา้นลบ
ต่อความตอ้งการปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ แมว้า่มาตรการดงักล่าวไดรั้บการผ่อนปรนอย่างต่อเน่ืองโดย
ธุรกิจสามารถทยอยกลบัมาด าเนินการ  แต่ความตอ้งการปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปูนซีเมนตย์งัคง
อ่อนตวั 
 
กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการลดตน้ทุนในดา้นต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดเพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงสามารถสร้างผลก าไรในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวนอย่างรุนแรง โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงการบริหารจดัการโรงงานเพ่ือลดการช ารุดและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรนอกแผนงานและท าให้
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงลดลงอยา่งมีประสิทธิผล นอกจากน้ี จากการท่ีแนวโนม้ราคาพลงังานลดลงไดส่้งผลดี
ต่อกลุ่มบริษทัฯ โดยตน้ทุนในการผลิตและตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนในการด าเนินงานคงท่ี
ไดรั้บการพิจารณาและปรับลดลงให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ของธุรกิจ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดต้ดัสินใจ
หยดุการด าเนินงานเตาเผาปูนซีเมนตจ์ านวนหน่ึงเตาท่ีโรงงานสระบุรีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือใหก้ าลงัการผลิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีลดลงทั้งภูมิภาค 
 
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัคงด าเนินต่อไป กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนามสญัญา
เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 3 พนัลา้นบาทและวงเงินสินเช่ือแบบไม่สามารยกเลิกไดจ้ านวน 6 พนัลา้นบาทเพื่อ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งดา้นสภาพคล่องทางการเงินในสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้
 
  



  

ผลประกอบการตามส่วนงาน  
ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

    
ส าหรับงวด (6 เดือน) 

 
ไตรมาส 2 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  13,199  14,885  -11.3 
 

6,500  7,421  -12.4  

 

ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ของความตอ้งการปูนซีเมนต์ในประเทศท่ามกลางสภาวะการณ์การก่อสร้างท่ีชะลอตวัในภาคการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยัและการก่อสร้างเชิงพาณิชย ์การยกเลิกวนัหยุดเทศกาลสงกรานตใ์นเดือนเมษายนช่วยให้ปริมาณการขาย
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้างสามารถด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีราคาปูนซีเมนตป์รับตวัลดลง
เล็กนอ้ยจากภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง อยา่งไรก็ดี จากการท่ีตน้ทุนพลงังาน ค่าไฟฟ้า ตน้ทุนในการผลิตคงท่ีและ
ค่าบ ารุงรักษาท่ีลดลงส่งผลใหอ้ตัราผลก าไรสูงข้ึน 
 
ประเทศเวียดนามทางตอนใต้ อุตสาหกรรมการก่อสร้างชะลอตวั โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มาตรการระงบัการออกใบอนุญาตก่อสร้างในนครโฮจิมินห์ของรัฐบาลซ่ึงยงัคงด าเนินต่อไป
และการผลกระทบตามฤดูกาลจากการเขา้สู่ฤดูฝน แมว้่าจะได้รับแรงกดดันด้านรายไดจ้ากสภาวะการณ์ทาง
การตลาดท่ีไม่เอ้ืออ านวย แต่ความสามารถในการท าก าไรปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการโรงงานอยา่งมีเสถียรภาพ ตน้ทุนพลงังานและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลง รวมถึงการด าเนินงานดา้นการ
จดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ประเทศศรีลังกาด าเนินมาตรการเคอร์ฟิวแบบเขม้งวดโดยรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนส่งผลให้
กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวหยุดชะงักและส่งผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงต่อความตอ้งการ
ปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ตาม การลดตน้ทุนในการผลิตโดยเป็นผลจากการลดตน้ทุนเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ ความ
เขม้งวดในการบริหารจดัการตน้ทุนคงท่ีและการควบคุมตน้ทุนในการบ ารุงรักษาท่ีดีข้ึนสามารถลดผลกระทบจาก
รายไดท่ี้ลดลง 
 
ประเทศบังกลาเทศ ความตอ้งการปูนซีเมนตไ์ดรั้บผลกระทบเชิงลบจากมาตรการเคอร์ฟิวเน่ืองจากโรคโควดิ-19 
อยา่งต่อเน่ืองในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมาตรการของรัฐบาลในการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวตัถุดิบ
น าเขา้ยงัคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน 
 
ผลประกอบการของกิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชายงัคงแข็งแกร่งแม้ว่ารายได้จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบตามฤดูกาลจากการเข้าสู่ฤดูฝน มาตรการในการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและการบริหารตน้ทุนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดใหผ้ลลพัธ์สูงกวา่รายได้
ท่ีลดลง 



  

ธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย (ประเทศไทย) 

    
ส าหรับงวด (6 เดือน) 

 
ไตรมาส 2 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  3,455  4,214  -18.0 
 

1,550  2,039  -24.0  

 
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย กิจกรรมการก่อสร้างในภาคของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์ขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนการบริโภคคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายในงวดปัจจุบนั ซ่ีงความตอ้งการ
ดงักล่าวท่ีอยูใ่นภาวะชะลอตวัส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายสุทธิลดลง อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไร
ปรับตวัสูงข้ึนโดยเป็นผลจากราคาคอนกรีตและหินทรายท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน รวมถึงการลดตน้ทุนคงท่ีและ
ประโยชน์จากการท่ีตน้ทุนวตัถุดิบและราคาน ้ ามนัดีเซลลดลง 
 
ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

    
ส าหรับงวด (6 เดือน) 

 
ไตรมาส 2 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  2,783  2,730  1.9 
 

1,345  1,517  -11.3  

 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในขณะท่ีการจ ากดัการเดินทางและขนส่งระหว่างประเทศเน่ืองจากมาตรการปิด
ประเทศไดผ้่อนคลายลง ราคาส่งออกสินคา้แบบผูข้ายมีภาระรับผิดชอบส่งมอบสินคา้ลงเรือ ณ ท่าเรือส่งออก 
(FOB price) ส าหรับปูนเม็ดและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปูนซีเมนตอ่์อนตวัลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โอกาสในการ
ฟ้ืนตวัของการคา้ระหว่างประเทศยงัคงเป็นความทา้ทายภายใตส้ภาวะการณ์เศรษฐกิจท่ีผนัผวนเน่ืองจากการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 
 
ผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างมวลเบา 

    
ส าหรับงวด (6 เดือน) 

 
ไตรมาส 2 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  1,169  1,301  -10.1 
 

522  592  -11.8  

 
  



  

ในขณะท่ียอดขายของปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป (มอร์ตาร์) ลดลงเน่ืองจากความต้องการภาคท่ีอยู่อาศัยหดตัว 
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีสูงข้ึนและการควบคุมตน้ทุนท าให้ความสามารถในการท าก าไรดีข้ึน ในทางกลบักนั 
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ไดรั้บผลกระทบจากการหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวของช่องทางการคา้ปลีกสมยัใหม่ใน
ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากมาตรการ
เคอร์ฟิวท่ีเขม้งวดในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงวนัหยุดในช่วงเทศกาลรอมฎอนในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้
ความสามารถในการท าก าไรลดลง ก าไรของธุรกจิอฐิมวลเบาปรับตวัสูงข้ึน โดยไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจากการ
ยกเลิกวนัหยดุช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย 
 
ธุรกจิบริการก าจดัของเสีย และธุรกจิอ่ืน 

    
ส าหรับงวด 6 เดือน 

 
ไตรมาส 2 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  575  650  -11.5 
 

248  332  -25.3  

 
ธุรกจิบริการก าจดัของเสีย การระบาดของโรคโควดิ-19 กระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจและส่งผลใหโ้ครงการ
ก าจดัของเสียดา้นอุตสาหกรรมต่างๆ ชะลอตวั รายไดสุ้ทธิส าหรับการบริการก าจดัของเสียและการบริการท าความ
สะอาดดา้นอุตสาหกรรมลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

   

ขอแสดงความนบัถือ 

 ในนาม บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

  

  

  

  

 (นาย เอเดน จอห์น ไลนมั) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
 

 


