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ภาพรวมธรุกิจ  
  

ปูนไลม์1และแร่หินปูนเคมีได้ถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึงในกระบวนการผลิตสินค้าทงัอุปโภคและบริโภคอัน

หลากหลายทใีชใ้นชวีติประจําวนั จงึเป็นโอกาสทางธุรกจิสาํหรบับรษิัท เคมแีมน จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ทมีี

เหมอืงแรห่นิปนูเคมเีป็นแหลง่วตัถุดบิ ซงึเป็นปัจจยัสาํคญัททีาํใหส้ามารถขยายกาํลงัการผลติไดอ้ย่างต่อเนือง 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากการจาํหน่ายผลติภณัฑห์ลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ปูนควกิไลม ์(2) ปูนไฮเดรตไลม์ 

และ (3) แร่หนิปูนเคมแีละแร่หนิปูนเคมบีด โดยบรษิัทฯ มรีายได้จากการขายในไตรมาสที 3 ปี 2561 จํานวน  

588 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.2 จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุหลกัจากปริมาณการขายทมีผีลมาจากปัจจยัตาม

ฤดูกาล  แต่ปรบัตัวเพิมขนึร้อยละ 14.6 เมือเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการ

ดาํเนินการเชงิพาณชิยข์องเตาเผาปนูควกิไลม ์KK6 ในชว่งตน้ปี 2561 

บรษิทัฯ ม ีEBITDA2 ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 อยู่ทจีาํนวน 83 ลา้นบาท และมกีาํไรสทุธจิาํนวน 20 ลา้นบาท 

ณ สนิไตรมาสท ี3 ปี 2561 บรษิทัฯ มฐีานะทางการเงนิทแีขง็แกร่ง โดยมสีนิทรพัย์รวมจํานวน 3,539 ล้านบาท 

เพมิขนึรอ้ยละ 10.0 หนสีนิรวม จาํนวน 1,363 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31.7 และสว่นของผูถ้ือหุน้ จาํนวน 2,176 ลา้นบาท 

เพมิขนึรอ้ยละ 78.0 จากสนิปี 2560  ส่งผลให้บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ลดลงเป็น 0.44 เท่า จากเดมิ 1.27 เทา่ ณ สนิปี 2560 

 

  

                                                             
1 ปนูไลม ์หมายถงึ ปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลม ์
2 EBITDA หมายถงึ กาํไรกอ่นหกัดอกเบยี ภาษ ีค่าเสอืมและคา่ตดัจําหน่าย 
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สรปุผลการดาํเนินงาน 
 

หน่วย  : ลา้นบาท 
งวด 3 เดือน สินสดุวนัที  งวด 9 เดือน สินสดุวนัที 

30 กนัยายน 

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560  

30 กนัยายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560 

รายไดจ้ากการขาย (ก) 588 647 513  1,831 1,620 

ตน้ทุนขาย (ไมร่วมคา่เสอืมราคา) (351) (389) (292)  (1,095) (899) 

คา่ขนสง่ (106) (116) (94)  (314) (302) 

กาํไรขนัต้น (สทุธิจากค่าขนสง่และค่าเสือมราคา) (ข) 131 143 127  422 420 

อตัรากําไรขนัต้น (สุทธจิากค่าขนสง่และค่าเสอืมราคา (%) 27.2% 26.8% 30.3%  27.8% 31.8% 

รายไดอ้นื 6 9 6  12 13 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (9) (8) (7)  (25) (21) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (40) (42) (53)  (112) (153) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน (5) 17 (2)  1 (2) 

ส่วนแบง่ขาดทุนจากการร่วมคา้ (1) (1) (0)  (3) (0) 

EBITDA 83 117 71  295 257 

ปรบั : (1) กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน 5 (17) 2  (1) 2 

ปรบั : (2) ตน้ทุนจากการปิดเตาเพอืซ่อมบาํรุง 6 0 1  6 1 

Normalized EBITDA (ค) 93 100 74  300 260 

Normalized EBITDA Margin (%) 15.9% 15.4% 14.3%  16.4% 16.0% 

คา่เสอืมราคา (47) (48) (40)  (137) (119) 

ค่าเสอืมราคา - ต้นทนุขาย (43) (44) (37)  (127) (111) 

ค่าเสอืมราคา - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (4) (4) (3)  (10) (8) 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (20) (11) (16)  (49) (46) 

ปรบั : (3) คา่ธรรมเนียมการจ่ายชําระคนืเงนิกูก้่อนกาํหนด 11 0 0  11 0 

รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ทางภาษ ี 4 (0) 3  7 (1) 

Normalized Net Profit (ค) 41 41 21  131 94 

Normalized Net Profit margin (%) 7.0% 6.3% 4.1%  7.2% 5.8% 

(1) กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน (5) 17  (2)  1  (2) 

(2) ตน้ทุนจากการปิดเตาเพอืซ่อมบาํรุง (6) (0) (1)  (6) (1) 

(3) คา่ธรรมเนียมการจ่ายชําระคนืเงนิกูก้่อนกาํหนด (11) 0  0   (11) 0  

กาํไรสทุธิ 20  58  18   115  91  

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 3.3% 9.0% 3.4%  6.3% 5.6% 
       

(ก) รายไดจ้ากการขาย = รายไดจ้ากผลติภณัฑ ์และค่าขนสง่       
(ข) อตัรากาํไรขนัต้น (สุทธจิากค่าขนส่งและค่าเสอืมราคา) = กาํไรขนัตน้ / (รายไดจ้ากการขาย - ค่าขนส่ง)     
(ค) รายการหลงัปรบัดว้ยรายการพเิศษ       
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ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2561 เทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2561  

ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย จาํนวน 588 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 

จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลกัจากปรมิาณการขายทมีผีลมาจากปัจจยัตามฤดูกาล ทงันี การทคี่าเงนิบาทเฉลยีอ่อน

ตวัลงในไตรมาสท ี3 ปี 2561 เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา จงึสง่ผลในแงบ่วกต่อรายไดจ้ากการสง่ออก 

อตัรากําไรขนัต้น (สทุธจิากค่าขนส่งและค่าเสอืมราคา) ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 สงูขนึเล็กน้อย

จากไตรมาสก่อน  เนืองจากการลดการผลติปนูควกิไลมจ์ากโรงงานพระพุทธบาท ซงึใชเ้ชอืเพลงิก๊าซธรรมชาตทิมีี

ตน้ทนุสงูกวา่โรงงานแก่งคอยทใีชถ่้านหนิเป็นเชอืเพลงิในการผลติ  

บรษิัทฯ มกีําไรสุทธิตามงบการเงนิรวมในไตรมาสท ี3 ปี 2561 จํานวน 20 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท จาก 

ไตรมาสก่อน โดยคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.3 และร้อยละ 9.0 ตามลําดับ สาเหตุหลักจาก  

(1) ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเพมิสูงขนึจากการปรบัผลตอบแทนรายปี (2) การรบัรู้ค่าใช้จ่ายพเิศษจากการปรบั

โครงสรา้งทางการเงนิ ซงึเกดิขนึครงัเดยีวในไตรมาสนี  (3) ผลจากการทเีงนิบาทแขง็ค่าขนึ ณ สนิไตรมาสท ี3  

ปี 2561 เมอืเทยีบกบัสนิไตรมาสทผี่านมา ทําใหบ้รษิทัฯ มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนเมอืเทยีบกบัไตรมาส 

ท ี2 ปี 2561 ซงึมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2561 เทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2560  

ในไตรมาสที 3 ปี 2561 บรษิัทฯ มีรายได้จากการขายเพมิขนึ 75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจาก (1) การขยายกาํลงัการผลติปนูควกิไลมท์โีรงงานแก่งคอยโดยการตดิตงัเตาเผา

ปูนควิกไลม์ KK6 ซึงเรมิดําเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2561 และ (2) สดัส่วนการส่งออกทเีพิมขนึจาก 

รอ้ยละ 28 ในไตรมาสท ี3 ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 33 ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 เนืองจากการเตบิโตในการทาํการตลาด

ต่างประเทศ  

อตัรากาํไรขนัตน้ (สทุธจิากค่าขนส่งและค่าเสอืมราคา) ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 ลดลงเมอืเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนืองจากบรษิทัฯ มตีน้ทนุค่าขนสง่จากการส่งออกต่างประเทศเพมิสงูขนึ และมกีาร

จดัประเภทค่าใชจ่้ายพนกังานบางสว่นจากค่าใชจ้า่ยเพอืการบรหิารไปเป็นตน้ทุนการผลติในปี 2561  

บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิรวมในไตรมาสท ี3 ปี 2561 สงูขนึ 2 ล้านบาทเมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยคดิเป็นอตัรากําไรสทุธใินไตรมาสท ี3 ปี 2561 และไตรมาสท ี3 ปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 3.4 

ตามลาํดบั 
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ผลการดาํเนินงานงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบั งวด 9 เดือนแรก ปี 2560  

สําหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายจํานวน 1,831 ล้านบาท เพมิขนึ 211 ล้านบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 เมอืเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนืองจาก (1) การขยายกําลงัการผลิตปูนควกิไลม์ที

โรงงานแก่งคอยโดยการติดตังเตาเผาปูนควกิไลม์ KK6 ซึงเรมิดําเนินการเชงิพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2561 และ  

(2) สดัส่วนการส่งออกทเีพมิขนึจากร้อยละ 32 สําหรบังวด 9 เดือนแรกในปี 2560 เป็นร้อยละ 36 สําหรบังวด  

9 เดอืนแรกในปี 2561 เนืองจากการเตบิโตในการทาํการตลาดต่างประเทศ 

อตัรากาํไรขนัตน้ (สทุธจิากค่าขนสง่และค่าเสอืมราคา) สาํหรบังวด 9 เดอืนแรก ปี 2561  เทา่กบัรอ้ยละ 27.8 ลดลง

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเนืองจาก (1) ราคาสง่ออกเฉลยีของปนูควกิไลม์และปูนไฮเดรตไลมล์ดลงเป็นผลมาจาก

ค่าเฉลยีเงนิบาททแีขง็ตวัขนึ (2) บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทค่าใชจ้า่ยพนกังานบางสว่นจากค่าใชจ้า่ยเพอืการบรหิาร

ไปเป็นตน้ทนุการผลติในปี 2561 และ (3) ตน้ทนุเชอืเพลงิทใีชใ้นการผลติเพมิขนึ  

บรษิทัฯ มกีําไรสทุธติามงบการเงนิรวมสาํหรบังวด 9 เดอืนแรก ปี 2561 จาํนวน 115 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 26.6  

เมอืเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคิดเป็นอตัรากําไรสุทธสิําหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 2561 และปี 2560 

เท่ากบัรอ้ยละ 6.3 และรอ้ยละ 5.6 สาเหตุหลกัจาก (1) การลดลงของค่าเช่าคลงัสนิคา้จากการสรา้งโกดงัเกบ็สนิคา้

ภายในโรงงานแก่งคอยเพอืทดแทนการเชา่จากบุคคลภายนอก (2) ค่าเสอืมราคาเพมิขนึจากการลงทนุสรา้งเตาเผา

ปูนควกิไลม ์KK6 และโรงแต่งแร่ ทโีรงงานแก่งคอย (3) ค่าใชจ้า่ยทางภาษทีลีดลงเนืองจากผลกําไรจากกจิการที

ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุเพมิขนึ จากการทเีตาเผาปูนควกิไลม ์KK6 ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทนุ 
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ผลการดาํเนินงานแยกตามผลิตภณัฑห์ลกั 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากการจาํหน่ายผลติภณัฑห์ลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ปูนควกิไลม ์(2) ปูนไฮเดรตไลม์ 

และ (3) แรห่นิปูนเคมแีละแร่หนิปนูเคมบีด  

ปนูควิกไลม ์

  
 

งวด 3 เดือน 

รายไดจ้ากการขายปูนควกิไลมใ์นไตรมาสท ี3 ปี 2561 ลดลง 53 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 จากไตรมาสก่อน 

สาเหตุหลกัจากการลดลงตามฤดูกาลทงัการขายในประเทศ และการสง่ออกต่างประเทศ รวมทงัการปิดซ่อมบํารุง

เตาเผาปูนควกิไลม ์KK1 ทโีรงงานแก่งคอยตามแผนการซ่อมบาํรุง ในขณะท ีรายไดเ้มอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ

ปีก่อนเพมิขนึ 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 เนืองจากกําลังการผลิตปูนควิกไลม์ทีเพมิขนึจากเตาเผาปูน 

ควกิไลม ์KK6 ซงึเรมิดาํเนินการในเชงิพาณิชย์ในตน้ปี 2561 และจากการเตบิโตของการทาํการตลาดต่างประเทศ 

อตัรากําไรขนัตน้ (สุทธจิากค่าขนส่ง) ของไตรมาสท ี3 ปี 2561 ปรบัตวัเพมิขนึเป็นรอ้ยละ 18.2 จากรอ้ยละ 16.8 

ในไตรมาสที 2 ปี 2561 เนืองจากในไตรมาสท ี3 ปี 2561  บรษิัทฯ ลดกําลงัการผลิตปูนควิกไลม์จากโรงงาน 

พระพทุธบาท ซงึใชเ้ชอืเพลงิก๊าซธรรมชาตทิมีตีน้ทุนสงูกว่าโรงงานแก่งคอยทใีชถ่้านหนิเป็นเชอืเพลงิในการผลิต 

ทงันี อตัรากําไรขนัตน้ลดลงเมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนทอีตัรารอ้ยละ 19.8 เนืองจาก บรษิทัฯ มกีาร

จดัประเภทค่าใชจ่้ายพนกังานบางสว่นจากค่าใชจ้า่ยเพอืการบรหิารไปเป็นตน้ทุนการผลติ ในปี 2561 

 

 

30 กนัยายน 2561 30 มิถนุายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560

ปริมาณการขาย (ตัน) 134,949 153,551 105,724 440,763 353,140

ในประเทศ 48,474 58,656 55,320 186,810 189,907

ต่างประเทศ 86,474 94,895 50,403 253,953 163,234

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 438 491 354 1,388 1,169

ในประเทศ 134 159 147 506 503

ต่างประเทศ 303 332 207 882 666

ต้นทุนขาย (295) (339) (235) (941) (752)

ค่าขนส่ง (76) (83) (61) (231) (199)

กาํไรขนัต้น (สทุธิจากค่าขนส่ง) 66 69 58 216 219

อตัรากําไรขนัต้น (สทุธิจากค่าขนส่ง) % 18.2% 16.8% 19.8% 18.7% 22.5%

ปนูควิกไลม์
งวด 3 เดือน สินสดุวนัที งวด 9 เดือน สินสดุวนัที



บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน)  
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งวด 9 เดือน 

รายไดจ้ากการขายปนูควกิไลมส์าํหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพมิขนึ 219 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.7 จาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจาก (1) การดาํเนินการเชงิพาณิชย์ของเตาเผาปูนควกิไลม ์KK6 ในตน้ปี 2561 

และ (2) การสง่ออกทเีพมิขนึจากการเตบิโตของการทาํการตลาดต่างประเทศ 

อตัรากําไรขนัต้น (สุทธิจากค่าขนส่ง) สําหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 2561  ร้อยละ 18.7 ลดลงเมือเทียบกับงวด

เดยีวกนัของปีก่อนทรีอ้ยละ 22.5 เนืองจาก (1) ตน้ทนุเชอืเพลงิทใีชใ้นการผลติสงูขนึ (2) ปรมิาณการซอืสนิค้าจาก

ผูผ้ลติรายอนืเพอืจําหน่ายสงูขนึ  และ (3) บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทค่าใชจ้่ายพนักงานบางสว่นจากค่าใชจ้่ายเพอื

การบรหิารไปเป็นตน้ทนุการผลติในปี 2561 

ปนูไฮเดรตไลม ์

 
 

งวด 3 เดือน 

รายไดจ้ากการขายปูนไฮเดรตไลมใ์นไตรมาสท ี3 ปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 8.4 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 18.3 จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากยอดขายในต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตามอตัรากําไรขนัต้น (สุทธิจาก 

ค่าขนส่ง) ปรบัตัวเพมิสูงขนึเป็นรอ้ยละ 29.6 เมอืเทียบกบัไตรมาสท ี2 ปี 2561 และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ทรีอ้ยละ 26.2 และ รอ้ยละ 28.8 ตามลําดบั ถึงแมว้่า จะมกีารจดัประเภทค่าใชจ้่ายพนักงานบางส่วนจากค่าใชจ้า่ย

เพอืการบรหิารไปเป็นตน้ทนุการผลติในปี 2561 

งวด 9 เดือน 

รายไดจ้ากการขายปูนไฮเดรตไลม์สําหรบังวด 9 เดอืนแรก ปี 2561 ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1.7 จากงวดเดยีวกนัของ 

ปีก่อน ในขณะทีสดัส่วนการขายในประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เพมิสูงขนึ เป็นร้อยละ 34  จากเดิม  

30 กนัยายน 2561 30 มิถนุายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560

ปริมาณการขาย  (ตัน) 22,588 24,243 25,591 72,515 67,129

ในประเทศ 8,924 8,604 5,521 27,350 17,224

ต่างประเทศ 13,665 15,639 20,070 45,165 49,904

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 89 97 108 283 288

ในประเทศ 28 27 18 86 55

ต่างประเทศ 60 70 91 197 233

ต้นทุนขาย (56) (62) (64) (181) (170)

ค่าขนส่ง (10) (13) (19) (32) (49)

กาํไรขนัต้น (สุทธิจากค่าขนส่ง) 23 22 26 70 69

อตัรากําไรขนัต้น % (สทุธิจากค่าขนส่ง) 29.6% 26.2% 28.8% 27.7% 29.0%

ปูนไฮเดรตไลม์
งวด 3 เดือน สินสุดวนัที งวด 9 เดือน สินสุดวนัที



บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน)  
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รอ้ยละ 25 ในปี 2560 โดยอตัรากําไรขนัตน้ (สทุธจิากค่าขนสง่) คดิเป็นรอ้ยละ 27.7 ลดลงเล็กน้อยเมอืเทยีบกบัรอ้ย

ละ 29.0 ของงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนอืงจากบรษิทัฯ มกีารจดัประเภทค่าใชจ่้ายพนกังานบางสว่นจากค่าใชจ้่ายเพือ

การบรหิารไปเป็นตน้ทนุการผลติ ในปี 2561 

แรหิ่นปนูเคมแีละแร่หินปนูเคมบีด 

 

งวด  3 เดือน 

รายได้จากการขายแร่หนิปูนเคมแีละแร่หนิปูนเคมบีดในไตรมาสท ี3 ปี 2561 เพมิขนึรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสก่อน 

และรอ้ยละ 22.1 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนืองจากปรมิาณการขายแร่หนิปนูเคมแีละแรห่นิปนูเคมบีดในประเทศที

เพมิขนึจากโรงแต่งแร่ทเีรมิดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสท ี2 ปี 2561  

อตัรากาํไรขนัตน้ (สทุธจิากค่าขนส่ง) ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 ลดลงเมอืเทยีบกบัไตรมาสก่อน และ

ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ทรีอ้ยละ 20.3 เนืองจากปรมิาณการขายสง่ออกแร่หนิปูนเคมแีละแร่หนิปูนเคมบีดทลีดลง 

และ บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทค่าใชจ้า่ยพนักงานบางสว่นจากค่าใชจ้า่ยเพอืการบรหิารไปเป็นตน้ทนุการผลติในปี 2561 

งวด 9 เดือน 

รายได้จากการขายแร่หนิปูนเคมีสําหรบังวด 9 เดอืนแรก ปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 1.7 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ 

ปีก่อน สาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการสง่ออกลดลงจากการทบีรษิทัฯ สาํรองแร่หนิปนูเคมเีพอืเป็นวตัถุดบิหลกัสําหรบั

การผลติปนูควกิไลม ์ซงึบรษิทัฯ ขยายกาํลงัการผลติเพมิขนึ ในขณะทโีรงแต่งแรย่งัอยู่ในช่วงการขยายกาํลงัการผลติ 

อตัรากําไรขนัต้น (สุทธิจากค่าขนส่ง) สําหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 14.1 ลดลงเมอืเทียบกับ 

งวดเดยีวกนัของปีก่อนทรีอ้ยละ 20.6  เนืองจากปรมิาณการขายส่งออกแร่หนิปูนเคมแีละแร่หนิปูนเคมบีดลดลง และ 

บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทค่าใชจ้า่ยพนักงานบางสว่นจากค่าใชจ้า่ยเพอืการบรหิารไปเป็นตน้ทนุการผลติในปี 2561 

                                                     

30 กนัยายน 2561 30 มิถนุายน 2561 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560

ปริมาณการขาย (ตัน) 147,813 146,939 124,252 385,661 444,089

ในประเทศ 147,513 126,758 123,439 365,179 379,983

ต่างประเทศ 300 20,181 813 20,481 64,106

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 62 59 50 160 163

ในประเทศ 60 50 49 149 140

ต่างประเทศ 2 10 2 11 23

ต้นทุนขาย (37) (32) (29) (94) (87)

ค่าขนส่ง (20) (20) (15) (51) (53)

กาํไรขนัต้น (สุทธิจากค่าขนส่ง) 5 8 7 15 23

อตัรากําไรขนัต้น % (สทุธิจากค่าขนส่ง) 11.8% 20.3% 20.3% 14.1% 20.6%

แร่หินปูนเคมี และแร่หินปูนเคมีบด
งวด 3 เดือน สินสุดวนัที งวด 9 เดือน สินสุดวนัที



บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน)  
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ฐานะการเงิน 
 

 

หน่วย  : ล้านบาท 
ณ วนัที 

% เปลียนแปลง 
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 80  46  75.6% 

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 372  391  -4.8% 

สนิคา้คงเหลอื 285  280  1.7% 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,389  2,256  5.9% 

สนิแร่ 103  108  -4.4% 

สนิทรพัยอ์นื 310  136  127.2% 

รวมสินทรพัย ์ 3,539  3,217  10.0% 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 300  330  -9.1% 

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี 956  1,556  -38.5% 

หนีสนิอนื 106  108  -1.8% 

รวมหนีสิน 1,363  1,994  -31.7% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 2,171  1,217  78.3% 

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 5  5  -6.7% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176  1,223  78.0% 
 

สินทรพัยร์วม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 3,539 ล้านบาท เพมิขนึ 322 ล้านบาท จาก 3,217 ล้านบาท  

ณ สนิปี 2560 สาเหตุหลกั ดงันี 

1) ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งโรงงานและเครอืงจกัร เพมิขนึ 233 ลา้นบาท 

เนืองจากการลงทุนขยายกําลงัการผลติเตาเผาปูนควกิไลม์  (KK6)  ทแีล้วเสร็จและสามารถผลติได้ใน

ปลายเดอืนมกราคม 2561 และโรงแต่งแร่ เหมอืงทบักวางทแีลว้เสรจ็ในไตรมาสท ี2 ปี 2561 รวมถงึงาน

ระหว่างก่อสรา้งเตาเผาปนูควกิไลม ์ (KK4) และไซโลขนาดใหญ่เพอืใชใ้นการเกบ็สนิคา้ 

2) เงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ในประเทศอนิเดยี 2 บรษิทั ตามแผนการลงทนุทกีาํหนดไว ้

3) เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ จากกระแสเงนิสดรบัจากการดาํเนินงานทเีพมิขนึ 

หนีสินรวม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 1,363 ล้านบาท ลดลง 631 ล้านบาท จาก 1,994 ล้านบาท ณ  

สนิปี 2560 สาเหตุหลกัจากการชําระคืนหนีสนิทีมภีาระดอกเบียทงัเงนิกู้ระยะสนัและระยะยาว โดยบรษิัทฯใช้

กระแสเงนิสดรบัจากการดําเนินงาน และเงนิสดรบัจากการออกหุน้เพมิทุนทเีสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็น 



บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน)  
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ครงัแรก (IPO) ในช่วงไตรมาสท ี1 ปี 2561  ส่งผลให้อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเป็น 0.63 เท่า  

จากเดมิ 1.63 เท่า ณ สนิปี 2560  และอตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผู้ถือหุน้ ลดลงเป็น 0.44 เท่า 

จากเดมิ 1.27 เทา่ ณ สนิปี 2560   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 2,176 ลา้นบาท เพมิขนึ 953 ลา้นบาท จาก 1,223 ลา้นบาท  

ณ สนิปี 2560 ซงึเป็นผลจากการออกหุน้เพมิทุนทเีสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) ในช่วงไตรมาส 

ท ี1 ปี 2561             

สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
 

หน่วย  : ลา้นบาท 

งวด 9 เดือน สินสดุ ณ วนัที 

เปลียนแปลง 30 กนัยายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 246  180  66  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (446) (285) (161) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 237  129  108  

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) (3) (2) (2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 35  23  11  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 46  43  3  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 80  66  14  

สําหรบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดเพมิขนึ 11 ล้านบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

สง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด เทา่กบั 80 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัสทุธจิากกจิกรรมดําเนินงานจาํนวน 246 ลา้นบาท 

เพมิขนึ 66 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัดงันี (1) กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสนิทรพัย์และหนีสนิดําเนินงานเพมิขนึ (2) การลดลงของการเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน  และ (3) เงนิสด

จา่ยภาษเีงนิไดล้ดลง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  บรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดจ่ายสุทธจิากกิจกรรมลงทุนจํานวน 446 ล้านบาท  

เพมิขนึ 161 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกั ดงัน ี(1) การลงทุนขยายกําลงัการผลติเตาเผาปูน 

ควกิไลม ์2 เตา โรงงานแต่งแร่ และไซโลขนาดใหญ่ และ (2) การเพมิเงนิลงทนุในกจิการรว่มค้า ในประเทศอนิเดยี 

ทงั 2 บรษิทั 



บรษิทั เคมแีมน จาํกดั (มหาชน)  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 237 ลา้นบาท 

เพมิขนึ 108 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกั ดงันี (1) กระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการออกหุน้เพมิทนุ

ทเีสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) และ (2) กระแสเงนิสดจา่ยสุทธจิากการปรบัปรงุโครงสรา้งทาง

การเงนิ ซงึส่งผลในแงบ่วกต่อภาระการชาํระหนีของบรษิทัฯ ทลีดลงเมอืเทยีบกบัโครงสรา้งทางการเงนิเดมิ  

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งวด 3 เดือนสินสดุวนัที 

30 กนัยายน 

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 1.20x 1.43x 1.28x 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี * วนั 41.55 48.07 36.07 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี * วนั 50.22 44.64 56.19 

ระยะเวลาชาํระหนี * วนั 42.62 41.16 45.31 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขนัตน้ % 32.94% 33.18% 35.92% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ % 3.30% 8.85% 3.41% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(Normalized) % 6.94% 6.18% 4.01% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ * % 7.89% 13.50% 12.17% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Normalized) * % 9.07% 9.44% 12.45% 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.63x 0.55x 1.51x 

อตัราสว่นหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.44x 0.39x 1.20x 
 

*หมายเหตุ : การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงนิ อ้างองิจากคู่มอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึงตวัเลขทมีาจากงบกําไร/ขาดทุน 

จะมกีารปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจบุนั บวกดว้ยตวัเลขยอ้นหลงัอกี  ไตรมาส 
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แนวโน้มในอนาคต 

บริษัทฯ เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนืองในภูมิภาคเอเชีย มีฐานลูกค้าอยู่ ใน

ภาคอุตสาหกรรมทหีลากหลายทงัในภมูภิาคเอเชยี ออสเตรเลยี และแอฟรกิา ภายใตว้สิยัทศัน์ “ กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็น

ผูนํ้า 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลติภณัฑเ์คมตี่อเนือง ” บรษิทัฯ จงึขยายธุรกจิทงัใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกบัการพฒันาองคก์ร 

การขยายกําลงัการผลติในประเทศอย่างต่อเนือง โดยในไตรมาสท ี2 ปี 2561 ไดเ้รมิก่อสรา้งและตดิตงัเตาเผาปูน 

ควกิไลมเ์พมิจาํนวน 1 เตา (KK4) ทโีรงงานแก่งคอย กาํลงัการผลติตดิตงั 73,000 ตนัต่อปี ประมาณการดาํเนินงาน

เชงิพาณิชยไ์ดใ้นราวปลายปี 2561  รวมถึงการก่อสรา้งไซโลขนาดใหญ่ขนาดความจ ุ12,000 ตนั ซงึจะทาํใหบ้รษิัทฯ

สามารถทจีะบรหิารการจดัเกบ็สนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

การขยายฐานการผลติไปยงัต่างประเทศ เพอืเพมิขดีความสามารถในการรองรบัความต้องการของตลาด โดยบรษิทัฯ

ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 บรษิทั ในประเทศอินเดีย ได้แก่ Siriman Chemicals เพอืผลติและจําหน่ายแร่

หินปูนเคมีและปูนไลม์ ทเีมือง Visakhapatnam และ Easternbulk Lime Products เพอืผลิตและจําหน่ายแร่หิน 

ปูนเคมแีละปูนไลม์ทเีมอืง Tuticorin โดยมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ทงั 2 ราย โดยทงั 2 แห่งอยู่ในระหว่าง

กระบวนการก่อสรา้ง คาดว่าจะสามารถเรมิดาํเนินการเชงิพาณชิยไ์ดภ้ายในปี 2562 ตามเป้าหมายทไีดต้งัไว ้

บรษิทัฯ ดาํเนินการปรบัปรงุโครงสรา้งทางการเงนิแลว้เสรจ็ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 สง่ผลใหใ้นอนาคตบรษิทัฯ จะมี

ตน้ทนุทางการเงนิลดลง 

บรษิัทฯ ยงัคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ กําไรสุทธิ

ตามงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภท ทงันีขนึอยู่กบัฐานะทางการเงนิ

และแผนการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต  


