ที่ ปน. 008/2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

การชี้แจงผลการดําเนินงาน ประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

งบการเงินและงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1 ฉบับ

บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงงบการเงินและงบการเงินรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 พร้อมรายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน ดังนี้

ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการต้ นทุนทีด่ ขี นึ้ ส่ งผลให้ กาํ ไรเติบโตท่ ามกลางสภาวการณ์ ตลาดทีท่ ้ าทาย






โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศ ในขณะที่การ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยหดตัว
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่ องจากความต้องการปูนเม็ด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์ และเชื้อเพลิงแข็ง
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชี ยและแถบมหาสมุทรแปซิ ฟิกส่ งผลให้รายได้ของธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศสําหรับ
งวดเติบโต
รายได้สุทธิและกําไรสุทธิ สาํ หรับไตรมาสโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

เปลีย่ นแปลง

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ไตรมาส 4 (3 เดือน)

2562

2561

ร้ อยละ

รายได้สุทธิ

ล้านบาท

11,860

11,018

7.6

กําไรสุ ทธิสาํ หรับไตรมาส

ล้านบาท

479

280

71.1

กําไรต่อหุน้

บาท

1.61

0.94

71.3

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
สํ าหรับงวด 12 เดือน

เปลีย่ นแปลง
2562

2561

ร้ อยละ

47,593

44,764

6.3

รายได้สุทธิ

ล้านบาท

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด

ล้านบาท

3,157*

3,022

4.5

กําไรต่อหุน้

บาท

10.59 *

10.14

4.4

* กําไรสุ ทธิ หากไม่รวมการตั้งสํารองซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่บนั ทึกไว้ในไตรมาสที่สอง

จํานวน 249 ล้านบาท (ยอดก่อนภาษี) จะเท่ากับ 3,356 ล้านบาท (กําไรต่อหุ น้ จะเท่ากับ 11.26 บาทต่อหุน้ ) เติบโตร้อยละ 11.0 จากปี ก่อน

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
สภาวการณ์ เศรษฐกิ จในประเทศไทยที่ช ะลอตัว ประกอบกับการระงับการออกใบอนุ ญาตก่ อสร้ างในเขตนครโฮจิ มิน ห์
ประเทศเวี ย ดนามและฝนตกนอกฤดู ก าลในปริ ม าณมากในประเทศศรี ล ัง กาส่ ง ผลกระทบในด้านลบต่ อ ความต้อ งการ
ปูนซี เมนต์ในภูมิภาค กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการลดต้นทุนในหลายรู ปแบบเพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวโน้มความต้องการ
ปูนซี เมนต์ที่ลดลงเช่ น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การลดต้นทุนในการขนส่ งและการลดค่าใช้จ่ายคงที่ ต่างๆ โดย
โรงงานปู นซี เ มนต์ในประเทศไทยสามารถผลิ ตปู นซี เ มนต์ด้วยประสิ ทธิ ภาพที่ สูงขึ้นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ไตรมาสที่ แ ล้ว
ในขณะที่ ราคาจําหน่ ายปู นซี เมนต์ในประเทศเวี ยดนามเริ่ มปรั บตัวสู ง ขึ้ นเล็ก น้อยประกอบกับโรงปู น ซี เ มนต์ที่ป ระเทศ
เวียดนามมี เ สถี ยรภาพในการดําเนิ น งานที่ ดี ข้ ึน ส่ งผลให้ความสามารถในการทํากํา ไรของกลุ่ มเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ข้ ึ น
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับผลดีจากแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงของโลกที่ลดลง ทําให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งลดลงโดยเฉพาะธุ รกิ จ
ปูนซีเมนต์และธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็ นแรงขับเคลื่อนให้รายได้สุทธิ และกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น โดยเป็ นผลจากความ
ต้องการปูนเม็ดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซี เมนต์ในกลุ่มประเทศที่มีอุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการเช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศบังกลาเทศ และประเทศจีน เป็ นต้น
กําไรสุ ทธิสาํ หรับไตรมาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากฐานกําไรสุ ทธิที่ต่าํ ในปี ก่อนจากการรับรู ้
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งนอกแผนงาน

ผลประกอบการตามส่ วนงาน
ธุรกิจปูนซีเมนต์
สําหรับงวด 12 เดือน

ไตรมาส 4 (3 เดือน)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ จากการขายสุ ทธิ

ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง

2562

2561

ร้ อยละ

2562

2561

ร้ อยละ

29,614

30,419

-2.65

6,958

7,421

-6.2

ตลาดปูนซีเมนต์ ในประเทศ โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของความต้องการ
ปูนซีเมนต์ในประเทศ แต่ความต้องการดังกล่าวไม่สามารถชดเชยความต้องการปูนซี เมนต์ที่ลดลงเนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างที่
อยูอ่ าศัยที่หดตัวลงเนื่ องจากผลกระทบจากมาตรการควบคุมสิ นเชื่อผ่านการลดอัตราส่ วนการให้สินเชื่ อเพื่อซื้ อที่อยู่อาศัยต่อ
มูลค่าที่อยูอ่ าศัยนั้นๆ (Loan To Value - LTV) แม้ว่ายอดจําหน่ายปูนซี เมนต์ในไตรมาส 4 จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย รายได้สุทธิ
สําหรับปี เพิ่มขึ้นโดยเป็ นผลมาจากจากยอดจําหน่ายโดยรวมที่เพิม่ ขึ้นและราคาจําหน่ายในประเทศที่ปรับตัวสู งขึ้น
ตลาดตอนใต้ ของประเทศเวีย ดนาม มาตรการในการออกใบอนุญาตก่อสร้างในเขตนครโฮจิมินห์ของรัฐบาลส่ งผลกระทบใน
ด้านลบและทําให้ความต้องการปูนซีเมนต์ชะลอตัว ซึ่งสถานะการณ์ดง้ กล่าวทําให้การแข่งขันในตลาดสู งขึ้นและจํากัดโอกาส
ในการขึ้นราคาจําหน่าย การใช้ปูนเม็ดที่ผลิตในประเทศซึ่งมีตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าช่วยบรรเทาผลกระทบต่ออัตราผลกําไรเนื่องจาก
สามารถลดสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดนําเข้าซึ่งมีตน้ ทุนสู ง
สถานการณ์ตลาดในประเทศศรีลังกา เผชิญสภาวะความต้องการปูนซี เมนต์ที่ชะลอตัวในไตรมาสนี้เนื่ องจากฝนนอกฤดูกาล
ในปริ มาณมากและความล่าช้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล การบริ หารจัดการ
ต้นทุนเป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนโดยการเพิ่มสัดส่ วนการใช้ปูนเม็ดที่ผลิตขึ้นเองประกอบกับต้นทุนที่ลดลงเนื่ องจากอัตราค่าไฟฟ้ า
และราคานํ้ามันดีเซลที่ลดลง
สํ าหรับตลาดในประเทศบังกลาเทศ ความต้องการปูนซี เมนต์ฟ้ื นตัวเล็กน้อย ขณะที่ผลกระทบจากมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้
แบบใหม่ของรัฐบาลโดยจัดเก็บจากวัตถุดิบนําเข้าส่ งผลให้อตั ราผลกําไรลดลง
ธุรกิจร่ วมทุนแบบการร่ วมค้ าในประเทศกัมพูชา รายงานรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดย
กําลังการผลิตของโรงปูนซี เมนต์ในประเทศไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการและต้องนําเข้าจากโรงงานปูนซี เมนต์
จังหวัดสระบุรี ขณะที่ราคาจําหน่ายปูนซี เมนต์ในประเทศยังอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและส่ งผลให้กาํ ไรสําหรับงวดเติบโตอย่าง
แข็งแรง

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
สําหรับงวด 12 เดือน

ไตรมาส 4 (3 เดือน)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ จากการขายสุ ทธิ

ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง

2562

2561

ร้ อยละ

2562

2561

ร้ อยละ

8,477

8,045

5.4

2,061

2,091

-1.4

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและธุรกิจหินทราย ปริ มาณการจําหน่ายคอนกรี ตผสมเสร็จและหินทรายสําหรับงวดลดลงเล็กน้อยซึ่ง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการก่อสร้างที่ อยู่อาศัยที่ลดลง ในขณะที่รายได้สุทธิ สําหรับปี เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5 โดย
อัตราผลกําไรปรับตัวดีข้ ึนเนื่องจากราคาจําหน่ายคอนกรี ตผสมเสร็ จที่ปรับตัวสู งขึ้นและต้นทุนในการขนส่ งที่ลดลง

ธุรกิจการค้ า
สําหรับงวด 12 เดือน

ไตรมาส 4 (3 เดือน)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ จากการขายสุ ทธิ

ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง

2562

2561

ร้ อยละ

2562

2561

ร้ อยละ

6,423

3,461

85.6

2,023

733

176.0

ธุรกิจ การค้า ปริ มาณการค้าระหว่างประเทศในส่ วนของปูนเม็ด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแถบมหาสมุทรแปซิฟิก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศบังกลาเทศและประเทศออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น ประกอบ
กับราคาปูนเม็ดที่ปรับตัวสู งขึ้นส่งผลให้รายได้สุทธิระหว่างงวดสูงขึ้น ซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศส่ งผลดีต่อรายได้สุทธิของกลุ่มบริ ษทั ฯ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจอิฐมวลเบา ธุรกิจบริการกําจัดของเสีย และธุรกิจอื่น ๆ
สําหรับงวด 12 เดือน

ไตรมาส 4 (3 เดือน)

เปลี่ยนแปลง
รายได้ จากการขายสุ ทธิ

ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง

2562

2561

ร้ อยละ

2562

2561

ร้ อยละ

3,079

2,839

8.5

818

773

5.8

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ การชะลอตัวของตลาดก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการวัสดุตกแต่ง รายได้สุทธิ
สําหรั บปี ของธุ รกิ จ วัสดุ ทดแทนไม้เท่ ากับจํานวน 1,298 ล้านบาทเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจากปี ก่ อ น โดยบริ ษทั ย่อ ยในประเทศ
อินโดนีเซียมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
ธุรกิจ อิฐมวลเบา ความต้องการอิฐมวลเบาฟื้ นตัว ประกอบกับการเพิ่มสิ นค้าประเภทผนังและแผ่นสําเร็ จรู ปมวลเบาส่ งผลให้
รายได้สุทธิ สาํ หรับปี ของธุรกิจอิฐมวลเบาเท่ากับจํานวน 440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี ก่อน
ธุรกิจบริการกําจัดของเสี ย ธุรกิจให้บริ การทําความสะอาดด้านอุตสาหกรรมและกําจัดของเสี ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายได้สุทธิสาํ หรับปี จํานวน 1,309 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 13 จากปี ก่อน

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

(นาย เอเดน จอห์น ไลนัม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม

