
  

   

 

ท่ี ปน.  045/2563 

3 พฤศจิกายน 2563 

 
เร่ือง   ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 
 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

ความต้องการปูนซีเมนต์ในไตรมาสที ่3 เร่ิมส่งสัญญาณการฟ้ืนตัวแต่ยงัคงเป็นไปอย่างจ ากดัเน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวยในประเทศต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ 
 
• รายไดย้งัคงอยูภ่ายไดแ้รงกดดนัจากความตอ้งการปูนซีเมนตท่ี์ยงัคงชะลอตวั โดยคาดวา่การฟ้ืนตวัจะเป็นไปอยา่งค่อย

เป็นค่อยไปและแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและผลประโยชน์จากตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีลดลงส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงานลดลงและท าใหส้ามารถรักษาความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัฯ 
• การผ่อนคลายมาตรการในการปิดประเทศในหลายประเทศเป็นสัญญาณเชิงบวกส าหรับกิจกรรมการคา้ขายระหว่าง

ประเทศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 

  



  

   

 

* 

* 

* 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ      เปลีย่นแปลง 
ไตรมาส 3 (3 เดือน)    2563  2562  ร้อยละ 

รายไดสุ้ทธิ  ลา้นบาท  10,380  11,953  -13.2 
ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ
ค่าเส่ือมราคา 

 ลา้นบาท  2,558  2,439  4.9 

ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส  ลา้นบาท  898  936  -4.1 
ก าไรต่อหุน้  บาท  3.01  3.14  -4.1 

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ส าหรับงวด (9 เดือน) 

  
2563 

  
2562 

 เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

รายไดสุ้ทธิ  ลา้นบาท  31,561  35,733  -11.7 
ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ
ค่าเส่ือมราคา 

 ลา้นบาท  7,485  6,600   13.4 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด  ลา้นบาท       2,748  2,678  2.6 
ก าไรต่อหุน้  บาท  9.22  8.99  2.6 
     

    หมายเหตุ: ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2563 เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี (ฉบบัท่ี 16) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั โดยก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับไตรมาส 3 (3 เดือน) และส าหรับงวด (9 เดือน) ส าหรับปี 2563 ก่อนมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวจะ
มีผลบงัคบัใชจ้ะเท่ากบั 2,421 ลา้นบาทและ 7,085 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

รายไดสุ้ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากปริมาณการจ าหน่ายและราคาจ าหน่ายเฉล่ียท่ีลดลงเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กิจกรรมการก่อสร้างโดยรวมยงัคงอยูใ่นส่วนของโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรมซ่ึงไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ แมว้า่หลายประเทศไดเ้ร่ิมมีการ
ผ่อนคลายมาตรการในการปิดประเทศ ความตอ้งการปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวัเน่ืองจาก
การลงทุนในภาคเอกชนท่ียงัคงซบเซา และผลกระทบดา้นลบจากภูมิอากาศเน่ืองจากประเทศท่ีเป็นตลาดหลกัไดเ้ขา้สู่ช่วง
ฤดูฝน 
 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเป็นผลมาจากการปรับปรุงการด าเนินงานของโรงงาน การใช้พลงังานความ
ร้อนให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด รวมถึงประโยชน์จากการท่ีตน้ทุนดา้นพลงังานลดลงและมาตรการในการลดตน้ทุนคงท่ี
ยงัคงเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนผลการด าเนินงานและรักษาความสารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัฯ โดยก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับไตรมาสท่ีสามปรับปรุงเสมือนมาตรฐานบญัชีและการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
ยงัไม่มีผลบงัคบัใชเ้ท่ากบัจ านวน 2,421 ลา้นบาท (ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาส าหรับไตรมาสท่ีสามเม่ือ



  

   

 

มาตรฐานบญัชีและการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มีผลบงัคบัใชเ้ท่ากบัจ านวน 2,558 ลา้นบาท) ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการบ ารุงรักษาเตาเผาปูนซีเมนต์
จ านวน 2 เตาในประเทศไทยในไตรมาสน้ี  
 
เน่ืองจากสภาพคล่องทางการเงินเป็นหน่ึงในความกงัวลท่ีส าคญัยิง่ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ในช่วงคร่ึงแรก
ของปี กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ดัสินใจในการรักษาเงินสดรวมถึงไดท้ าขอ้ตกลงดา้นการเงินโดยเป็นวงเงินแบบยกเลิกไม่ไดก้บั
สถาบนัการเงินเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานในกรณีท่ีจ าเป็นและเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ใน
สภาวะการณ์ท่ีเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง 
 
ผลประกอบการตามส่วนงาน  
ธุรกจิปูนซีเมนต์ 

    
ส าหรับงวด (9 เดือน) 

 
ไตรมาส 3 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  19,940  21,985  -9.3 
 

6,741  7,100  -5.1  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเส่ือมราคา 

 ล้านบาท  6,340  5,498  15.3 
 

2,199  2,127  3.4  

 
ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย รายได้จากการขายสุทธิลดลงภายใตก้ารแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรง ความตอ้งการ
ปูนซีเมนตย์งัคงอยูใ่นส่วนของโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของรัฐบาลและโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชยแ์ละเชิง
อุตสาหกรรมซ่ึงไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ ราคาจ าหน่ายปูนซีเมนตเ์พ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนโดยเป็นผลจากการข้ึนราคา
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการปูนซีเมนตใ์นช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ในขณะท่ีการบริหารตน้ทุนเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีลดลง ค่าขนส่งและตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีลดลงยงัคงเป็นปัจจยัท่ีท าใหอ้ตัราผลก าไร
สูงข้ึน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการบ ารุงรักษาเตาเผาปูนซีเมนตจ์ านวน 2 เตาตามระยะเวลา
ส่งผลใหก้ าไรส่วนหน่ึงลดลง 
 
ประเทศเวียดนามทางตอนใต้ การพบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ไดน้ าไปสู่มาตรการปิดเมืองในบางเมือง อุตสาหกรรม
ก่อสร้างยงัคงอยู่ภายใตแ้รงกดดนัเน่ืองจากมาตรการระงบัการออกใบอนุญาตก่อสร้างในนครโฮจิมินห์ของรัฐบาลและ
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย ความสามารถในการท าก าไรปรับตวัสูงข้ึนจากปีก่อนโดยเป็นผลจากการใชพ้ลงังานความร้อน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโรงงานท่ีดีข้ึนและตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีลดลง
แมว้า่รายไดสุ้ทธิจะลดลงเน่ืองจากสภาวะการณ์ทางการตลาดท่ีไม่เอ้ืออ านวย 
 



  

   

 

ประเทศศรีลังกา ความตอ้งการปูนซีเมนตฟ้ื์นตวัหลงัจากผลการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรในเดือนสิงหาคมไดส้นับสนุน
ความมัน่คงทางการเมืองและท าใหรั้ฐบาลสามารถขบัเคล่ือนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี
ดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีลดลงไดก้ระตุน้การลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นภาคผูบ้ริโภครายยอ่ย โรงงานในประเทศศรี
ลงักาไดด้ าเนินการผลิตปูนซีเมนตใ์นปริมาณการผลิตท่ีสูงสุดเท่าท่ีเคยด าเนินการและรายงานการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เม่ือรวมกับผลจากการลดต้นทุนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองอัตราผลก าไรเพ่ิมข้ึนอย่างมี
สาระส าคญั 
 
ประเทศบังกลาเทศ แมว้า่มาตรการในการปิดเมืองยงัคงมีอยูใ่นบางพ้ืนท่ี ความตอ้งการปูนซีเมนตเ์ร่ิมแสดงใหเ้ห็นวา่ไดผ้า่น
จุดต ่าสุดไปแลว้และเร่ิมพ้ืนตวัสู่ระดบัเดียวกนักบัความตอ้งการก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะท่ีราคาจ าหน่าย
ปูนซีเมนตท์รงตวัเน่ืองจากการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรง โดยมาตรการของรัฐบาลในการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวตัถุดิบ
น าเขา้ยงัคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานแมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากตน้ทุนเช้ือเพลิง
และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลงก็ตาม 
 
ในขณะท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน เทศกาลวนัหยดุยาวและปริมาณฝนท่ีหนาแน่นใน
ประเทศกัมพูชาส่งผลกระทบดา้นลบต่อความตอ้งการปูนซีเมนตส์ าหรับงวด ผลประโยชน์จากแนวโนม้ตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ี
ลดลงและการลดตน้ทุนคงท่ีช่วยลดผลกระทบโดยรวมจากรายไดท่ี้ลดลง  
 
ธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 

    
ส าหรับงวด (9 เดือน) 

 
ไตรมาส 3 (3 เดือน) 

    
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  5,003  6,416  -22.0 
 

1,548  2,202  -29.7  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี

และค่าเส่ือมราคา 
 ล้านบาท  517  278  86.0 

 

158  110  43.6  

 
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย ความตอ้งการในภาคการก่อสร้างเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ียงัคงซบเซา การเขา้สู่ฤดูฝนและ
เทศกาลวนัหยดุทดแทนเทศกาลสงกรานตใ์นเดือนกนัยายนส่งผลกระทบดา้นลบต่อความตอ้งการคอนกรีตผสมเสร็จและ
หินทรายส าหรับงวด การแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรงเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไดเ้พ่ิมความรุนแรงในการแข่งขนั
ทางการตลาด แมร้ายไดสุ้ทธิลดลง ตน้ทุนในการผลิตท่ีลดลงรวมถึงประโยชน์จากการท่ีตน้ทุนวตัถุดิบและราคาน ้ ามนัดีเซล
ลดลงส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรปรับตวัสูงข้ึน  
 
  



  

   

 

ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

    
ส าหรับงวด (9 เดือน) 

 
ไตรมาส 3 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  3,909  4,400  -11.2 
 

1,126  1,670  -32.6  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี

และค่าเส่ือมราคา 
 ล้านบาท  169  266  -36.5 

 

37  46  -19.6  

 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การฟ้ืนกลบัมาของการคา้ระหว่างประเทศเพ่ิมกิจกรรมทางการคา้ระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 
ซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูน้ าในการฟ้ืนตวัของการคา้ระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยปริมาณการน าเขา้
ปูนดิบกลบัข้ึนสู่ระดบัเดียวกนักบัปี 2562 อยา่งไรก็ตาม ปริมาณความตอ้งการปูนดิบในประเทศต่าง ๆ ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 
ยกเวน้ประเทศออสเตรเลียท่ีมีปริมาณการน าเขา้ปูนดิบเพ่ิมข้ึนอยา่งมีสาระส าคญั ขณะท่ี ราคาจ าหน่ายปูนดิบทยอยขยบัตวั
สูงข้ึนจากไตรมาสก่อน ปริมาณการจ าหน่ายถ่านหินและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปูนซีเมนต์ไปยงัประเทศกมัพูชาและ
ประเทศในตะวนัออกกลางช่วยลดผลกระทบจากการคา้ระหวา่งประเทศท่ียงัคงไม่สดใส 
  
ผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างมวลเบา 

    
ส าหรับงวด (9 เดือน) 

 
ไตรมาส 3 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสุทธิ  ล้านบาท  1,781  1,968  -9.5 
 

612  667  -8.2  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี

และค่าเส่ือมราคา 
 ล้านบาท  189  180  5.0 

 

80  68  17.6  

 
การหดตวัลงของภาคการก่อสร้างเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและการเขา้สู่ฤดูฝนไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อความตอ้งการผลิตภณัฑว์สัดุ
ก่อสร้างมวลเบา และในขณะเดียวกันไดเ้พ่ิมความรุนแรงในการแข่งขนัในการตลาด โดยรายได้สุทธิจากการจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป (มอร์ตาร์) ลดลงและส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรส าหรับงวดลดลง ทั้งน้ี เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อรายไดค้รัวเรือนและการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
 
สินคา้วสัดุตกแต่งภายใตธุ้รกิจวัสดุทดแทนไม้ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจโดยให้ความส าคญัดา้นราคา
เน่ืองจากผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ มาตการในการลดตน้ทุนคงท่ีอยา่งเขม้งวดช่วยลดผลกระทบจากรายไดท่ี้ลดลงและเพ่ิม
ก าไรส าหรับงวด 
 



  

   

 

กลยทุธ์ในการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยและการตลาดเชิงภูมิศาสตร์เพ่ิมรายไดสุ้ทธิของธุรกิจอิฐมวลเบา เม่ือรวมกบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรปรับตวัสูงข้ึน 
 
ธุรกจิบริการก าจดัของเสีย และธุรกจิอ่ืน 

    
ส าหรับงวด 9 เดือน 

 
ไตรมาส 3 (3 เดือน) 

      
2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

 

2563 

 

2562 

 
เปลีย่นแปลง  

ร้อยละ 

รายได้สุทธิ  ล้านบาท  928  964  -3.7 
 

353  314  12.4  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี

และค่าเส่ือมราคา 
 ล้านบาท  270  378  -28.6 

 

84  88  -4.5  

 
ธุรกจิบริการก าจดัของเสีย รายไดสุ้ทธิฟ้ืนตวัจากไตรมาสก่อนเน่ืองจากโครงการต่าง ๆ ของลูกคา้เร่ิมกลบัมาด าเนินงานดว้ย
อตัราความเร็วในการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการท าก าไรลดลงโดยเป็นผลจากค่าบริการในการจดัการของเสีย
ในตลาดท่ีลดลงและตน้ทุนในการใหบ้ริการท าความสะอาดดา้นอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

   

ขอแสดงความนบัถือ 
 ในนาม บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
  
  
  
  
 (นาย เอเดน จอห์น ไลนมั) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

  



  

   

 

 
    

(หน่วย: ลา้นบาท)     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส  

3/2563 
ไตรมาส  

4/2562 
ไตรมาส  

3/2562 
 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 17,010 15,424 14,635  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 63,819 62,782 62,972  
     รวมสินทรพัย ์ 80,829 78,206 77,607  
หนี้สนิหมนุเวยีน 11,290 15,414 15,847  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 34,217 30,121 28,739  
     รวมหน้ีสิน 45,507 45,535 44,586  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 33,932 31,394 31,799  
ส่วนของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 1,390 1,277 1,222  
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,322 32,671 33,021  
ข้อมลูหน้ีสิน     

เงนิกูร้ะยะสัน้ 3,809 6,238 6,948  
เงนิกูร้ะยะยาว 27,612 23,446 23,471  
     รวมเงินกู้ 31,421 29,684 30,419  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7,766 4,821 3,221  
     หน้ีสินสทุธิ 23,655 24,863 27,198  
     
อตัราส่วนทางการเงิน ไตรมาส  

3/2563 
ไตรมาส  

4/2562 
ไตรมาส  

3/2562 
 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ุทธ ิ(รอ้ยละ) 11.2 11.1 10.1  
อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 11.2 9.8 11.0  
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษแีละค่าเสื่อมราคา (เทา่) 2.41 2.78 3.22  
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.67 0.76 0.82  
     

 


