
  

 

ท ีปน.  18/2565 

26 กรกฎาคม 2565 

 

เรอืง   คาํอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สําหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 
 

เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย       

 

สงิทส่ีงมาดว้ย    งบการเงินและงบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรบังวด  เดือนและ 6 เดือน สินสุดวนัที 0 

มถิุนายน 2565 จาํนวน  ฉบบั 

 
บรษิัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) ขอชแีจงงบการเงนิและงบการเงนิรวมสําหรบังวดสนิสุดวนัท ี 0 

มถิุนายน 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 พรอ้มรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ดงันี 
 

ไตรมาสที 2/2565  รายได้เติบโตตามความต้องการปูนซีเมนต์จากกิจกรรมการก่อสร้างของ

โครงการต่างๆ ซึงเป็นตวัขบัเคลือนตลาดทงัภายในประเทศและต่างประเทศทีเพิมขึน แม้ว่า

จะมีแรงกดดนัต่ออตัราการทาํกาํไรของกิจการอย่างต่อเนืองจากต้นทุนเชือเพลิงและต้นทุน

วตัถดิุบทีเพิมสูงขนึ 
 

 โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืนฐานของภาครัฐยังคงเป็นตัวช่วยหนุนปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์

ภายในประเทศ ในขณะทคีวามต้องการปูนซีเมนต์ในตลาดต่างประเทศอ่อนตวัลงโดยสาเหตุหลกัเกิดจาก

ราคาวสัดุก่อสรา้งในตลาดทเีพมิสงูขนึ 

 การปรบัราคาจาํหน่ายปูนซเีมนตใ์หสู้งขนึเพอืสะทอ้นต้นทุนค่าเชอืเพลงิ ต้นทุนค่าไฟฟ้าและต้นทุนวตัถุดบิที

เพมิขนึ และลดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน  

 ผลการดําเนินงานทแีขง็แกร่งอย่างต่อเนืองในประเทศศรลีงักาแม้ต้องเผชญิกบัความยากลําบากต่อปัจจยั

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การอ่อนค่าของเงินสกุลท้องถินส่งผลให้กําไรสุทธโิดยรวมของกลุ่ม

บรษิทัฯ ลดลงเมอืเทยีบกบัฐานเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

* ไม่รวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษคีรงัเดยีวในประเทศศรลีงักา กําไรสุทธปีิ 2564 และกําไรต่อหุน้ในปี 2564 เท่ากบั 1,780 ลา้นบาทและ 5.97 บาท (สําหรบังวด 6 

เดอืน) และ 716 ลา้นบาทและ 2.40 บาท (ไตรมาสท ี2) ตามลําดบั 
 

ตลาดการก่อสรา้งโดยภาพรวมอ่อนตวัลงในช่วงไตรมาสทสีอง ท่ามกลางราคาวสัดุกอ่สรา้งทปีรบัตวัสูงขนึในตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยความต้องการปูนซีเมนต์ในตลาดค้าปลกีชะลอตวัลง ขณะทีความต้องการ

วตัถุดบิยงัคงเตบิโตอยู่ในระดบักลาง การเร่งกจิกรรมการก่อสร้างของโครงการก่อสรา้งสาธารณูปโภคพนืฐานที

สําคัญส่งผลให้ปริมาณการขายปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตในระดับปานกลางรวมถึงการดําเนินการ

มาตรการต่างๆเพิมเติมเพอืให้สามารถปรบัราคาจําหน่ายปูนซีเมนต์ได้เพมิขนึตามต้นทุนวตัถุดิบและต้นทุน

เชอืเพลงิทเีพมิสงูขนึ ทาํใหร้ายไดสุ้ทธโิดยรวมของกลุ่มบรษิทัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 27 เมอืเทยีบกบัไตรมาสทสีองของ

ปีก่อน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทไีด้รบัผลกระทบจากปัญหาความขดัแย้งเชงิภูมริฐัศาสตร์ ต้นทุนการผลติที

เพมิขนึและภาวะห่วงโซ่อุปทานทมีคีวามไม่แน่นอน กลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้ผลการดําเนินการทแีขง็แกร่งโดยไดร้บัแรง

หนุนจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศศรลีงักาและประเทศเวยีดนาม นอกจากนีผลการดาํเนินงานทดีขีอง

บรษิทัร่วมยงัส่งผลดต่ีอผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ซงึเป็นผลใหก้ําไรก่อนดอกเบยี ภาษีและค่าเสอืมราคา

เพมิขนึรอ้ยละ 49 เมอืเทยีบกบัไตรมาสทสีองของปีก่อน โดยหากไม่รวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดค้รงัเดยีวใน

ปีก่อนของประเทศศรลีงักา กําไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดร้บัผลบวกจากผลการดําเนินงานทแีขง็แกร่ง ค่าเสอืม

ราคาและค่าใชจ่้ายทางการเงนิทลีดลง แมก้ารอ่อนตวัของค่าเงนิสกุลทอ้งถนิในประเทศศรลีงักาจะยงัคงดําเนินไป

อย่างต่อเนืองแต่ชะลอตวัลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลา้นบาท

กลุ่มบรษิทัฯ ไตรมาส2 ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดสุ้ทธ ิ 12,758    10,051    26.9 25,334    20,429    24.0

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 3,208      2,155      48.9 6,033      4,709      28.1

กาํไรสุทธสํิาหรบัปี 1,355      1,445      -6.2 2,157      2,509      -14.0

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 4.55        4.85        -6.2 7.24        8.42        -14.0

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)



  

 

ผลประกอบการตามส่วนงาน  

ธรุกิจปนูซีเมนต์ 

 
 

หมายเหตุ: กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรก่อนตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัยงัคงเป็นช่องทางหลกัที

ช่วยหนุนปรมิาณการใชป้นูซเีมนตภ์ายในประเทศและความตอ้งการปูนซีเมนตใ์นตลาดใหแ้ขง็แกร่ง ทศิทางบวกนี

ทําให้ปรมิาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์เพมิสูงขนึประกอบกับราคาจําหน่ายปูนซีเมนต์ทปีรบัตวัดขีนึทําใหร้ายได้

สุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ เติบโตรอ้ยละ 26 อย่างไรก็ตามแรงกดดนัทมีอีย่างต่อเนืองจากการเพมิขนึของต้นทุนถ่าน

หนิและราคานํามนัดเีซลไม่สามารถชดเชยไดท้งัหมดจากราคาจําหน่ายปนูซเีมนตท์เีพมิขนึ ส่งผลใหค้วามสามารถ

ในการทาํกําไรโดยรวมลดลง 
 

ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ความต้องการปูนซเีมนต์อ่อนตวัลงในช่วงไตรมาสทสีองเนืองจากการปรบัราคา

จําหน่ายปูนซีเมนต์ในตลาดทเีพมิขนึหลายครงั ถึงแม้ว่าจะมีปรมิาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ลดลงและยงัมแีรง

กดดนัจากการแขง่ขนัในตลาดอย่างต่อเนือง ราคาจาํหน่ายปนูซีเมนต์ทปีรบัตวัสงูขนึส่งผลใหย้อดขายเพมิขนึรอ้ย

ละ 23 โดยแรงกดดนัอย่างต่อเนืองของต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนเชอืเพลงิไดร้บัการชดเชยจากการดําเนินงานอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ และรายไดท้เีพมิขนึส่งผลใหก้ําไรโดยรวมเพมิขนึ 
 

ในประเทศศรีลงักา ความต้องการปนูซีเมนตช์ะลอตวัลงในช่วงไตรมาสทสีองจากปัญหาสภาพคล่องของเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราเงนิเฟ้อทสีูงส่งผลใหร้ายได้ลดลง แม้ว่าจะมปีรมิาณการขายปูนซเีมนต์ลดลง แต่การปรบั

ราคาเพอืสะท้อนต้นทุนทสีูงขนึส่งผลให้รายได้สุทธิเพมิขนึร้อยละ 50  ผลการดําเนินงานทแีข็งแกร่งสามารถ

บรรเทาผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงนิสกุลท้องถนิทส่ีงผลต่อกําไรสุทธ ิโดยไม่รวมถงึผลจากสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษเีงนิไดค้รงัเดยีวในปีก่อน 

 

ในประเทศบงักลาเทศ ความต้องการปูนซีเมนต์ยงัคงฟืนตวัช้ากว่าทคีาด จากราคาต้นทุนวสัดุก่อสร้างอืนที

เพมิขนึโดยเฉพาะเหลก็ กจิกรรมการก่อสรา้งทหีดตวัลงส่งผลต่อปรมิาณการจําหน่ายปูนซเีมนตท์ลีดลงและมส่ีวน

ทําให้การแข่งขนัด้านราคาทวคีวามรุนแรงขนึ อย่างไรก็ตามการขนึราคาบางส่วนสามารถทําได้ในระหว่างช่วง

ปลายไตรมาสทหีนึงและเป็นผลใหร้ายได้สุทธเิพมิขนึรอ้ยละ 16 อย่างไรกต็ามการเพมิขนึของราคาต้นทุนวตัถุดบิ

อย่างมากส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรโดยรวม 

 

กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชา ความต้องการปูนซีเมนต์โดยรวมยังคงซบเซา การก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัทชีะลอตวัเมอืเทยีบกบัปีก่อนเป็นผลให้มปีรมิาณการจําหน่ายปูนซเีมนต์ลดลง

เมอืเทยีบกบัปีทแีล้ว อีกทงัราคาจําหน่ายปูนซเีมนต์ยงัอยู่ภายใต้แรงกดดนัจากการแข่งขนัในตลาดทเีพมิสูงขนึ 

โดยราคาถ่านหนิส่งผลกระทบดา้นลบต่อต้นทุนการผลตินําไปสู่แรงกดดนัต่อความสามารถในการทาํกําไร 

ลา้นบาท

ธุรกจิปูนซเีมนต์ ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 9,084        7,025        29.3 17,973       13,933       29.0

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 2,886        1,809        59.5 5,314        3,868        37.4

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)



  

 

ธรุกิจคอนกรีต หิน และทราย 

 
 

หมายเหตุ: กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรก่อนตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ธุรกิจคอนกรีต หินและทราย ตลาดการก่อสร้างในประเทศไทยฟืนตวัต่อเนืองจากการเร่งกิจกรรมการก่อสรา้ง

เนืองจากผลกระทบดา้นเงนิเฟ้อจากต้นทุนวตัถุดบิและตน้ทุนค่าขนส่งทเีพมิสงูขนึ โครงการก่อสรา้งสาธารณูปโภค

พนืฐานของภาครฐัยงัคงเป็นตวัขบัเคลอืนหลกัของภาคการกอ่สรา้งจากการเรมิก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าความเรว็

สงูบางโครงการ และทาํใหป้รมิาณการขายโดยรวมสูงขนึในช่วงไตรมาสทสีอง ประกอบกบัการเพมิขนึของราคาทาํ

ให้มีรายได้สุทธเิพมิขนึในไตรมาสทสีองร้อยละ 17 อย่างไรก็ตามต้นทุนทเีพมิสูงขนึ ทําให้การทํากําไรโดยรวม

ลดลง 

 

ธรุกิจการค้า 

 
 

หมายเหตุ: กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรก่อนตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ธรุกิจการค้า ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโค

วดิ-  ในประเทศจีน ตลอดจนต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนค่าขนส่งทีเพมิขนึสร้างแรงกดดนัต่อความต้องการใน

ตลาด อย่างไรก็ตาม ต้นทุนโดยรวมทสีูงขนึของต้นทุนวตัถุดบิและค่าใช้จ่ายในการจดัส่งสนิค้าทีเรยีกเก็บจาก

ลูกคา้มผีลทาํใหร้ายไดสุ้ทธแิละความสามารถในการทํากําไรเพมิขนึรอ้ยละ  และความสามารถในการทํากําไรที

เพมิขนึมาจากอตัรากําไรขนัต้นทสีงูขนึของสญัญาการคา้ปนูเมด็และวสัดุพลอยไดจ้ากการถลุงโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลา้นบาท

ธุรกจิคอนกรตี หนิ และทราย ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 1,559        1,329        17.3 3,013        2,831        6.4

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 54             85             -36.5 143           226           -36.7

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)

ลา้นบาท

ธุรกจิการคา้ ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 1,185        855           38.6 2,448        1,929        26.9

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 70             43             62.8 134           86             55.8

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)



  

 

ธรุกิจบริการกาํจดัของเสียและธรุกิจอืน 

 
 

หมายเหตุ: กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรก่อนตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ธุรกิจบริการกาํจดัของเสีย ธุรกิจอีโคไซเคิลยงัคงนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีปรบัแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้าอย่าง

ต่อเนืองและนําเสนอแนวทางทยีงัยนืให้กบัลูกค้าทหีลากหลาย โดยบรษิัทฯ มคีวามเชยีวชาญในการจดัการของ

เสยีและได้รบัประโยชน์จากราคาและปรมิาณทเีพมิขนึของวสัดุเหลอืทงิทมีีนําหนักเบาและคาร์บอนแบล็ค การ

บริการภาคอุตสาหกรรมเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยการรับงานโครงการให้บริการทําความสะอาด

ภาคอุตสาหกรรมแบบใชเ้คมเีพมิขนึ ส่งผลใหม้รีายไดสุ้ทธเิพมิขนึรอ้ยละ 2 และมคีวามสามารถในการทาํกําไรมาก

ขนึเนืองจากการบรหิารจดัการต้นทุนการดาํเนินงานไดด้ขีนึโดยไม่รวมธุรกรรมครงัเดยีวของธุรกจิอนืในปีกอ่น 

 

ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง  

 
 

หมายเหตุ: กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละคา่เสอืมราคาตามส่วนงานแสดงกําไรก่อนตดัรายการบญัชรีะหว่างส่วนงาน 

 

ตลาดการก่อสร้างทีอยู่อาศยัโดยรวมยังคงอ่อนตัวแม้ว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพิมขนึและผู้พฒันา

อสงัหาริมทรพัย์เริมลงทุนพฒันาโครงการใหม่ สภาวะแข่งขนัทางการตลาดทรีุนแรงทําให้เกิดขอ้จํากดัในการ

กําหนดราคาสนิคา้ โดยรายไดสุ้ทธโิดยรวมเพมิขนึคดิเป็นรอ้ยละ 15 จากราคาจําหน่ายสนิคา้ทปีรบัตวัสูงขนึแต่ยงั

ไม่สามารถชดเชยตน้ทนุทเีพมิขนึ 
  
ธุรกิจปูนซีเมนต์สาํเรจ็รูปมอร์ตาร์ขยายการจดัจําหน่ายสนิค้าทมีีมูลค่าเพมิมากขนึ โดยเฉพาะยอดขายของ

ช่องทางการคา้ปลกีส่งผลใหม้รีายไดสุ้ทธสิูงขนึ ตน้ทุนวตัถุดบิและตน้ทุนบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานทเีพมิสูงขนึ

ส่งผลต่อการทาํกําไรทลีดลง 
 

ธุรกิจวสัดุทดแทนไม้ได้รบัผลกระทบจากความต้องการทอ่ีอนตวัลงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิคา้ปลกี ราคาสนิคา้ที

ปรบัตวัขนึส่งผลดตี่อรายได ้ทงันีความสามารถในการทาํกําไรยงัอยู่ในระดบัตํากว่าปีก่อนเนืองจากวตัถุดบิต้นทุน

ผนัแปรทเีพมิขนึ 
 

ตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑม์วลเบาเรมิฟืนตวัและมสีนิคา้บางส่วนปรบัราคาขนึในช่วงปลายไตรมาสทสีองส่งผลให้

มรีายไดสุ้ทธโิดยรวมเพมิขนึ โดยต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนเชอืเพลงิทสีูงขนึส่งผลลบต่อผลการดําเนินงานและทาํ

ใหม้กีารทาํกาํไรทลีดลง 
 

ลา้นบาท

ธุรกจิบรกิารกาํจดัของเสยีและธุรกจิอนื ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 274           270           1.5 561           509           10.2

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 148           171           -13.5 325           358           -9.2

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)

ลา้นบาท

ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง ไตรมาส2/65 ไตรมาส2/64 %YoY ปี 2565 ปี 2564 %YoY

รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ 656           572           14.7 1,339        1,227        9.1

กาํไรก่อนดอกเบยี ภาษแีละค่าเสอืมราคา 49             77             -36.4 133           198           -32.8

ไตรมาส2 (3เดือน) มกราคม - มถินุายน (6เดือน)



  

 

แนวคิดด้านความยงัยืน 

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมนัทจีะดําเนินการตามนโยบายดา้นสงิแวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล และเพมิการลงทุน

เพอืเร่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ กําลงัดําเนินการตามคํามนั

สญัญา "เป้าหมายการพฒันาด้านความยงัยนื ปี 2573" อย่างเต็มท ีนอกจากนีทางกลุ่มบริษัทฯ ยงัได้ต่ออายุ

บนัทกึความเขา้ใจ เป็นระยะเวลาสามปีกับองค์กรระหว่างประเทศเพือการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(IUCN) เพอืความ

ต่อเนืองของการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพในกจิกรรมการทําเหมอืงหนิของกลุ่มบรษิทัฯ  และ

ยงัคงพยายามทจีะลดการใชนํ้าบาดาลภายในโรงงาน ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงยดึมนัในมาตรฐานสากล

สูงสุดของการกํากบัดูแลกจิการ และแนวปฏบิตัดิา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในอุตสาหกรรม รวมถงึกลุ่ม

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามสําคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทมีตี่อทงัพนักงานและชุมชนใกลเ้คยีงอกีดว้ย  

 

โดยต่อเนืองเป็นปีท ี3 ทางกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพฒัน์ใหอ้ยู่ในทาํเนียบ ESG100 ใหเ้ป็น

หนึงใน 100 บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยทมีผีลการดําเนินงานโดดเด่นดา้นสิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิ

บาล (ESG) 

 

แนวโน้ม 

เศรษฐกจิยงัคงมคีวามไม่แน่อนอย่างต่อเนืองจากการแพร่ระบาดของเชอืไวรสัโควดิ-19 และสถานการณ์ความไม่

สงบในประเทศยูเครนนําไปสู่ต้นทุนทเีพมิสูงขนึอย่างมากทส่ีงผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ โดย

กลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าการเตบิโตในตลาดหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นไปอย่างจํากดัในปี 2565 โดยโครงการก่อสรา้ง

สาธารณูปโภคพนืฐานของภาครฐัยงัคงเป็นตวัสําคญั ในขณะทภีาคการก่อสร้างทอียู่อาศยัทวัไป เชงิพาณิชยแ์ละ

อุตสาหกรรมจะยงัคงไม่สดใส ผลกระทบต่อกําไรยงัคงต้องได้รบัการบรรเทาดว้ยการส่งต่อต้นทุนการผลติทีเพมิ

สงูขนึ 

  

 

ขอแสดงความนับถอื 

 ในนาม บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

  

 

 

 

(นาย เอเดน จอหน์ ไลนัม) 

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิารกลุ่ม 

 

 

 

 



  

 

ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั 
 

 

* อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุน้ (รอ้ยละ) ณ เดอืนธนัวาคม  ไม่รวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษคีรงัเดยีวในประเทศศรลีงักาคดิเป็นรอ้ยละ .  

 
 

ลา้นบาท

มถิุนายน
2565

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

ธนัวาคม
2564

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

% เปลยีน
แปลง

มถิุนายน
2564

% ต่อ
สนิทรพัย์

รวม

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 16,681 22.4       19,544 23.8       -14.6 16,216 20.8       

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 57,949 77.6       62,468 76.2       -7.2 61,671 79.2       

รวมสินทรพัย์ 74,630 100.0     82,012 100.0     -9.0 77,887 100.0     

หนสีนิหมุนเวยีน 16,970 22.7       19,848 24.2       -14.5 19,017 24.4       

หนสีนิไม่หมุนเวยีน 21,995 29.5       22,937 28.0       -4.1 22,917 29.4       

รวมหนสีิน 38,965 52.2       42,785 52.2       -8.9 41,934 53.8       

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 34,322 46.0       37,713 46.0       -9.0 34,592 44.4       

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 1,343 1.8         1,514 1.8         -11.3 1,362 1.7         

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 35,665 47.8       39,227 47.8       -9.1 35,954 46.2       

ขอ้มูลหนสีนิ

เงนิกูร้ะยะสัน 7,521 10.1       10,690 13.0       -29.6 10,541 13.5       

เงนิกูร้ะยะยาว 17,105 22.9       17,368 21.2       -1.5 17,420 22.4       

รวมเงนิกู้ 24,626 33.0       28,058 34.2       -12.2 27,961 35.9       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,677 6.3         9,662 11.8       -51.6 6,819 8.8         

หนสีินสุทธิ 19,949 26.7       18,396 22.4       8.4 21,142 27.1       

อตัราสว่นทางการเงนิ

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์สุทธ ิ(รอ้ยละ) 12.8 10.0 11.8

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) * 10.8 12.0 12.8
อัตราส่วนหนสีนิสุทธต่ิอกาํไรก่อนดอกเบยี ภาษี
และค่าเสอืมราคา (เท่า) 1.86 1.95 2.14

อัตราส่วนหนสีนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.56 0.47 0.59


