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เหตุกำรณ์ส ำคญังวด 6 เดือนแรก ปี 2561 
   

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 ระหวำ่งวนัท่ี 14 – 16 มีนำคม 2561  บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 240 ลำ้น

หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) ในรำคำหุ้นละ 3.84 บำท แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิม

ทุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2561 รวมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ทั้งส้ิน 960 ลำ้นหุน้ 

ทั้งน้ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ละเร่ิม

ซ้ือขำยตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนำคม 2561 โดยบริษทัน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรระดมทุนส่วนหน่ึงใชเ้พื่อรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิต

และส่วนท่ีเหลือเพื่อช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว 

บริษทัมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตในประเทศ โดยช่วงตน้ปีท่ีผ่ำนมำ เตำเผำปูนควิกไลม์ (KK6) ท่ีโรงงำนแก่งคอยได้เร่ิม

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์มีก ำลงักำรผลิตติดตั้งประมำณ 109,500 ตนัต่อปี และไตรมำสท่ี 2 ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำง เตำเผำปูนควกิไลม ์

(KK4) ท่ีโรงงำนแก่งคอยซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งประมำณ 73,000 ตนัต่อปี นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรขยำยกำรลงทุนไป

ต่ำงประเทศ โดยจัดตั้ งบริษัทร่วมค้ำ 2 บริษัทกับผู ้ร่วมทุนในประเทศอินเดีย 2 รำย เพื่อสนับสนุนกำรเป็นผูน้ ำใน

อุตสำหกรรมปูนไลมแ์ละผลิตภณัฑต์่อเน่ือง  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 มีควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงเป็นผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอก อนัไดแ้ก่ สกุล

เงินดอลล่ำร์สหรัฐท่ีแขง็ค่ำข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินบำทในช่วงไตรมำสท่ี 2 หลงัจำกอ่อนค่ำในไตรมำสท่ี 1 ซ่ึงส่งผลดีต่อผล

กำรด ำเนินงำนของบริษทัช่วงไตรมำสท่ี 2 ท่ีผำ่นมำ 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 บริษทัมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม เพ่ิมข้ึน 20.76 ลำ้นบำท 

หรือร้อยละ 55.74 จำกไตรมำสก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณและรำคำขำยเฉล่ียจำกกำรส่งออกซ่ึงไดรั้บ

ปัจจยับวกจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ขณะเดียวกนัตน้ทุนกำรผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมก ำลงักำร

ผลิตท่ีโรงงำนพระพุทธบำท เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลให้ก ำไรขั้นตน้ (สุทธิจำกค่ำขนส่ง

สินคำ้) ลดลง นอกจำกน้ี บริษทัรับรู้ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรแขง็ค่ำของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ และ

ไดมี้กำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรระดมทุนส่วนหน่ึงมำช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำวซ่ึงส่งผลใหค้่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน

ลดลง จึงท ำใหก้ ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 บริษทัมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม เพ่ิมข้ึน 39.19 ลำ้นบำท 

หรือร้อยละ 208.34 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณส่งออกเน่ืองจำกมีสญัญำขำยระยะ

ยำวกบัลูกคำ้หลำยรำย รวมถึงมีตน้ทุนท่ีต ่ำลงจำกเตำเผำปูนควิกไลม ์(KK6) ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยต์ั้งแต่ตน้ปีท่ีผำ่น

มำ อย่ำงไรก็ตำม ตน้ทุนขำยเพ่ิมข้ึนจำกจ ำนวนกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและตน้ทุนจำกกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเพื่อน ำมำ

ผลการด าเนินงาน 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

ปริมาณขาย (หน่วย - ตัน)

ปูนควิกไลม์ 153,551 152,262 112,073 305,814 247,417

ปูนไฮเดรตไลม์ 24,243 25,684 20,125 49,927 41,537

แร่หินปูนเคมี 146,939 90,909 125,512 237,848 319,837

งบก าไรขาดทุน (หน่วย - ล้านบาท)

รายไดจ้ากการขาย 647.10 596.55 514.48 1,243.66 1,107.37
ตน้ทุนขาย (432.40) (395.74) (317.81) (828.14) (680.94)
คา่ขนส่งสินคา้* (116.05) (92.26) (99.31) (208.31) (207.18)
ก าไรขั้นต้น (สุทธิจากค่าขนส่งสินค้า) 98.65 108.55 97.36 207.20 219.25

ก ำไรขัน้ต้น (สุทธิจำกค่ำขนส่งสินค้ำ) 18.58% 21.53% 23.45% 20.01% 24.36%

รายไดอ่ื้น 2.86 2.69 2.88 5.55 7.39
คา่ใชจ่้ายในการขาย (สุทธิจากคา่ขนส่งสินคา้)* (8.07) (7.68) (7.08) (15.76) (14.14)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร** (40.15) (38.56) (54.12) (78.71) (105.07)
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 5.69 0.00 (1.71) 5.69 0.01
กลบัรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน** 11.77 (11.77) 0.00 0.00 0.00
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1.23) (0.74) (0.03) (1.96) (0.03)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 69.52 52.49 37.30 122.01 107.42

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (11.03) (17.93) (16.66) (28.95) (30.01)
ภาษีเงินได้ (0.49) 2.67 (1.84) 2.18 (4.37)
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 58.00 37.24 18.81 95.24 73.04

* คา่ใชจ่้ายในการขาย
** คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
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จ ำหน่ำยในช่วงระยะเวลำสั้นๆ  และบริษทัมีกำรจดัประเภทค่ำใชจ่้ำยพนกังำนบำงส่วนจำกค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรบริหำรไปเป็น

ตน้ทุนกำรผลิต ส่งผลให้ก ำไรขั้นตน้ (สุทธิจำกค่ำขนส่งสินคำ้) เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย ทั้งน้ี บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ี

ลดลงจำกกำรคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำว และรับรู้ผลก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐในช่วงไตร

มำสท่ี 2 ปี 2561 จึงท ำใหก้ ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบั งวด 6 เดือนแรก ปี 2560 บริษทัมีก ำไรสุทธิตำมงบรวม เพ่ิมข้ึน 22.20 ลำ้นบำท 

หรือร้อยละ 30.39 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณส่งออกเน่ืองจำกมีกำรท ำสญัญำขำย

ระยะยำวเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และมีตน้ทุนท่ีต ่ำลงจำกเตำเผำปูนควิกไลม์ (KK6) อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยเฉล่ียจำกกำร

ส่งออกปรับตวัลดลงซ่ึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ขณะเดียวกนัตน้ทุนขำยเพ่ิมข้ึนจำกจ ำนวนกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและตน้ทุนจำกกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเพ่ือน ำมำจ ำหน่ำย

ในช่วงระยะเวลำสั้นๆ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรจดัประเภทค่ำใชจ่้ำยพนักงำนบำงส่วนจำกค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรบริหำรไปเป็น

ตน้ทุนกำรผลิต จึงเป็นเหตุให้ก ำไรขั้นตน้สุทธิจำกค่ำขนส่งสินคำ้ลดลง และกำรรับรู้ผลก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกุล

เงินดอลล่ำร์สหรัฐจำกควำมผนัผวนท่ีเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรก ปี 2561  

รำยได้จำกกำรขำย 

 

รำยไดห้ลกัของบริษทั มำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์3 ประเภท ไดแ้ก่ ปูนควกิไลม ์ปูนไฮเดรตไลม ์และแร่หินปูนเคมี  

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561  รำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 647.10 

ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน เท่ำกบั 50.55 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.47 มีสำเหตุหลกัมำจำก  

1) ปริมำณขำยจำกปูนควกิไลมแ์ละแร่หินปูนเคมีเพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลขาย

ผลิตภัณฑ์ หน่วย 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

ปูนควกิไลม์ พนัตัน 154 152 112 306 247

รายได้จากการขาย ล้านบาท 491.20 459.25 379.09 950.45 815.11

ราคาขายเฉล่ีย บาทต่อตนั 3,199                   3,016                   3,383                   3,108                   3,294                   
ราคาขายหน้าโรงงานเฉล่ีย บาทต่อตนั 2,436                   2,422                   2,553                   2,429                   2,557                   

ปูนไฮเดรตไลม์ พนัตัน 24 26 20 50 42

รายได้จากการขาย ล้านบาท 96.74 97.86 88.17 194.60 179.75

ราคาขายเฉล่ีย บาทต่อตนั 3,990                   3,810                   4,381                   3,898                   4,327                   
ราคาขายหน้าโรงงานเฉล่ีย บาทต่อตนั 3,305                   3,276                   3,451                   3,290                   3,456                   

แร่หินปูนเคมี พนัตัน 147 91 126 238 320

รายได้จากการขาย ล้านบาท 59.16 39.44 47.22 98.60 112.51

ราคาขายเฉล่ีย บาทต่อตนั 403                      434                      376                      415                      352                      
ราคาขายหน้าโรงงานเฉล่ีย บาทต่อตนั 269                      304                      268                      282                      233                      
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2) รำคำส่งออกเฉล่ียของปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมเ์พ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจำกอตัรำแลกเปล่ียนของไตรมำสท่ี  2 ปี 2561 

สูงกวำ่ไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 (อตัรำแลกเปล่ียนสกลุดอลล่ำร์สหรัฐเทียบกบัสกลุเงินบำทเฉล่ียของไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 

และไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 เท่ำกบั 31.5932 และ 31.3285 ตำมล ำดบั) 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 647.10 ลำ้น

บำทเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 132.62 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 25.78 มีสำเหตุหลกัมำจำก 

1) ปริมำณขำยปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมเ์พ่ิมข้ึนเน่ืองจำกปริมำณส่งออกจำกสัญญำซ้ือขำยระยะยำวกบัลูกคำ้รำย

ใหญ่หลำยรำยในกลุ่มอุตสำหกรรมเหมืองแร่  

2) ในขณะท่ีรำคำส่งออกเฉล่ียของปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมล์ดลงเป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนของไตรมำสท่ี  

2 ปี 2561 ต  ่ำกวำ่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 (อตัรำแลกเปล่ียนดอลล่ำร์สหรัฐเทียบกบัเงินบำทเฉล่ียของไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 

และไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 เท่ำกบั 31.5932 และ 34.1550 ตำมล ำดบั) 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 เท่ำกบั 

1,243.66 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 136.29 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 12.30 มีสำเหตุหลกัมำจำก 

1) ปริมำณขำยปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมเ์พ่ิมข้ึนเน่ืองจำกปริมำณส่งออกจำกสัญญำซ้ือขำยระยะยำวกบัลูกคำ้รำย

ใหญ่หลำยรำยในกลุ่มอุตสำหกรรมเหมืองแร่ (โดยสัญญำซ้ือขำยระยะยำวกบัลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำย

ตั้งแต่เม่ือปลำยเดือนมีนำคม 2560 เป็นตน้มำ) ขณะท่ีปริมำณขำยแร่หินปูนเคมีลดลงเน่ืองจำกโรงแต่งแร่เดิมไดห้ยดุ

กำรผลิตชัว่ครำวเพื่อทดสอบและสนบัสนุนโรงแต่งแร่ใหม่ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2) แมว้ำ่รำคำส่งออกเฉล่ียของปูนควิกไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลม์ลดลงเป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนของงวด 6 เดือน

แรก ปี 2561 ต  ่ำกวำ่งวด 6 เดือนแรกปี 2560 (อตัรำแลกเปล่ียนดอลล่ำร์สหรัฐเทียบกบัเงินบำทเฉล่ียของงวด 6 เดือน

แรก ปี 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ำกบั 31.4748 และ 34.5251 ตำมล ำดบั) 

ต้นทุนขำย 

 

ตน้ทุนขำยมีส่วนประกอบหลกั ได้แก่ ตน้ทุนกำรผลิต ตน้ทุนจำกกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยเพื่อ

สนบัสนุนกรณีท่ีมีค ำสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งสินคำ้มำยงัคลงัสินคำ้ในประเทศออสเตรเลีย  

โดยตั้งแต่ตน้ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทคำ่ใชจ่้ำยพนกังำนบำงส่วนจำกค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรบริหำรไปเป็นตน้ทุนกำร

ผลิต เน่ืองจำกกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้สดงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

ข้อมูลต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ หน่วย 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

ปนูควิกไลม์ ลา้นบาท 339.07 306.54 237.99 645.60 516.85
ปนูไฮเดรตไลม์ ลา้นบาท 61.79 64.03 55.29 125.82 105.56
แร่หินปนูเคมี ลา้นบาท 31.54 25.17 24.52 56.71 58.53
ต้นทุนขายรวม ล้านบาท 432.40 395.74 317.81 828.14 680.94

งวด 3 เดือน ส้ินสุด วนัที่ งวด 6 เดือน ส้ินสุด วนัที่
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ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 432.40 ลำ้นบำท 

เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน เท่ำกบั 36.66 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.26 มีสำเหตุหลกัมำจำก 

1) ปริมำณขำยปูนควกิไลมแ์ละแร่หินปูนเคมีเพ่ิมข้ึน 

2) ตน้ทุนขำยของปูนควิกไลม์เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกตน้ทุนกำรผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตท่ีโรงงำนพระพทุธ

บำท เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจำกสัดส่วน

ปริมำณกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเทียบกบัปริมำณกำรผลิตสูงกวำ่งวดก่อน  

3) ตน้ทุนขำยของปูนไฮเดรตไลม์ลดลงเป็นผลมำจำกปริมำณขำยลดลง ถึงแมว้ำ่ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีสูงกวำ่ไตรมำสก่อน

เน่ืองจำกมีสดัส่วนกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

4) ตน้ทุนขำยของแร่หินปูนเคมีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกมีกำรผลิตท่ีผ่ำนกระบวนกำรบดลดลง (สัดส่วนกำรขำยแร่หินปูนเคมี

บดเทียบกับแร่หินปูนเคมี ของส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 และไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 เท่ำกับ 1 : 4 และ 1 : 2 

ตำมล ำดบั) 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 432.40 ลำ้นบำท 

เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 114.59 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 36.05 มีสำเหตุหลกัมำจำก 

1) ปริมำณขำยปูนควกิไลม ์ปูนไฮเดรตไลม ์และแร่หินปูนเคมีเพ่ิมข้ึน 

2) ตน้ทุนขำยของปูนควิกไลม์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตสูงข้ึนจำกกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตท่ี

โรงงำนพระพุทธบำท และจำกสัดส่วนปริมำณกำรซ้ือสินคำ้เพ่ือน ำมำขำยเทียบกบัปริมำณกำรผลิตสูงกวำ่งวดก่อน 

แมว้ำ่บริษทัจะไดรั้บประโยชน์จำกตน้ทุนท่ีต ่ำลงจำกเตำเผำปูนควิกไลม์ (KK6) ก็ยงัคงท ำให้ตน้ทุนขำยเฉล่ียของปู

นควกิไลมสู์งข้ึนเลก็นอ้ย 

3) ตน้ทุนเฉล่ียของทั้ง 3 ผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรจดัประเภทใหม่ของค่ำใชจ่้ำยพนกังำนบำงส่วนจำกค่ำใชจ่้ำย

บริหำรไปเป็นตน้ทุนกำรผลิต ซ่ึงไม่มีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวในไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 2560 ตน้ทุนขำยส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เท่ำกบั 828.14 

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 147.20 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 21.61 มีสำแหตุหลกัมำจำก 

1) ปริมำณขำยปูนควกิไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมเ์พ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมำณขำยแร่หินปูนเคมีลดลง 

2) ตน้ทุนขำยของปูนควิกไลม์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตสูงข้ึนจำกกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตท่ี

โรงงำนพระพุทธบำท และจำกสัดส่วนปริมำณกำรซ้ือสินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนเทียบกบัปริมำณกำรผลิตสูงกว่ำงวด

ก่อน แมว้ำ่บริษทัจะไดรั้บประโยชน์จำกตน้ทุนท่ีต ่ำลงจำกเตำเผำปูนควิกไลม์ (KK6) ก็ยงัคงท ำให้ตน้ทุนขำยเฉล่ีย

ของปูนควกิไลมสู์งข้ึนเลก็นอ้ย 

3) ตน้ทุนขำยของทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรจดัประเภทใหม่ของค่ำใชจ่้ำยพนักงำนบำงส่วนจำกค่ำใชจ่้ำย

บริหำรไปเป็นตน้ทุนกำรผลิต (ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวไดจ้ดัประเภทเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงวดเดียวกนัของปี 

2560) 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

 
 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 124.12 

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน เท่ำกบั 24.18 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 24.19 มีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณส่งออกสินคำ้ใน

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 สูงกวำ่ไตรมำสก่อน ท ำใหค้่ำขนส่งต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 124.12 

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 17.73 ลำ้นบำทหรือร้อย 16.67 มีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณส่งออกของ

ปูนควิกไลมแ์ละปูนไฮเดรตไลมเ์พ่ิมข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยระยะยำวกบัลูกคำ้รำยใหญ่หลำยรำยในกลุ่มอุตสำหกรรมเหมือง

แร่ ท ำใหค้่ำขนส่งสินคำ้ไปต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 2560 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 

เท่ำกบั 224.07 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 2.75 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 1.24 มีสำเหตุ

หลกัมำจำกลูกคำ้รับผิดชอบขนส่งสินคำ้ดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 28.38 

ลำ้นบำทลดลงจำกไตรมำสก่อน เท่ำกบั 21.95 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 43.61 สำเหตุหลกัมำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอล

ล่ำร์สหรัฐอยำ่งมีสำระส ำคญัในไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 ส่งผลใหบ้ริษทัรับรู้ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 และ ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 

2560 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 28.38 ลำ้นบำทลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 

25.74 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 47.56  และส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 จ ำนวน 78.71 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน เท่ำกบั 26.36 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 25.08 สำเหตุหลกัมำจำก 

1) ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้จำกบุคคลภำยนอกลดลง เน่ืองจำกบริษทัสร้ำงโกดงัเก็บสินคำ้ภำยในโรงงำนแก่งคอยเพ่ือทดแทน

กำรเช่ำจำกบุคคลภำยนอก 

2) กำรจดัประเภทค่ำใชจ่้ำยพนกังำนบำงส่วนไปเป็นตน้ทุนกำรผลิต เน่ืองจำกกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรใหม่   

นอกจำกนั้น ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 รับรู้ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลขำดทุนจำกอตัรำ

แลกเปล่ียน 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 และ ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินส ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 11.03 ลำ้นบำทลดลงจำกไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 และไตรมำสท่ี 2 ปี 

2560 เท่ำกบั 6.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 38.48 และ 5.63 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 33.79 ตำมล ำดบั สำเหตุหลกัมำจำกกำรจ่ำย

ช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยำวบำงส่วนในช่วงไตรมำสท่ี 2 ปี 2561  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 2560 ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 

เท่ำกบั 28.95 ลำ้นบำทลดลงเลก็นอ้ยจำกงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ำกบั 1.06 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 3.53 
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รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้  

 
 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับไตรมำส ท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 0.49 ลำ้น

บำท ขณะท่ีไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 มีรำยไดภ้ำษีเงินได ้เท่ำกบั 2.67 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำก 

1) มีผลกระทบจำกกำรปรับรำยกำรภำษีเงินไดข้องปี 2560 

2) มีผลก ำไรจำกกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เทียบกบัไตรมำสท่ี 2 ปี 2560  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 เท่ำกบั 0.49 ลำ้น

บำทขณะท่ีไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 1.84 ลำ้นบำท ผลต่ำงมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัมีผลก ำไรส่วน

ของกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

1) มีภำษีเงินไดจ้ำกผลก ำไรจำกบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยระยะยำวกบัลูกคำ้รำยใหญ่

รำยหน่ึงในกลุ่มอุตสำหกรรมเหมืองแร่ ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรซ้ือขำยในช่วงไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 

2) มีผลก ำไรจำกกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนลดลง อนัเป็นผลมำจำกกำรบริหำรภำษี  

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เทียบกบังวด 6 เดือนแรก ปี 2560 รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 เท่ำกบั 

2.18 ลำ้นบำท ขณะท่ีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ำกบั 4.37 ลำ้นบำท ผลต่ำงมีสำเหตุหลกัมำจำกมีผล

ก ำไรจำกกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนลดลงเป็นผลมำจำกกำรบริหำรภำษี แมว้่ำมีภำษีเงินไดจ้ำกผลก ำไรจำก

บริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนจำกสญัญำซ้ือขำยระยะยำวตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
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วเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิ 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,443.74 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 227.22 

ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.06 สำเหตุหลกัมำจำก  

1) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงโรงงำนและเคร่ืองจกัร เพ่ิมข้ึนจำกเตำเผำปูนควิกไลม์  

(KK6)  ท่ีแลว้เสร็จเม่ือปลำยเดือนมกรำคม 2561 และโรงแต่งแร่ท่ีเหมืองทบักวำงท่ีแลว้เสร็จบำงส่วนในไตรมำสท่ี 2 

ปี 2561 นอกจำกน้ี ยงัมีงำนระหวำ่งก่อสร้ำงไซโลขนำดใหญ่และเตำเผำปูนควิกไลม ์ (KK4) เพื่อรองรับกำรเติบโต

อยำ่งต่อเน่ือง 

2) เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในประเทศอินเดีย เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้นท่ีเรียกช ำระซ่ึงเป็นไปตำมแผนกำร

ลงทุนท่ีก ำหนดไว ้

3) ลูกหน้ีกำรคำ้ เพ่ิมข้ึนตำมรำยไดจ้ำกกำรขำย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,228.71 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 765.12 ลำ้น

บำท หรือร้อยละ 38.37 สำเหตุหลกัมำจำก 

1) หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ระยะสั้ นและระยะยำว โดยใช้เงินสดรับจำกผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัและเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

ในช่วงไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 มำจ่ำยช ำระคืน 

2) เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ลดลงเน่ืองจำกกำรจ่ำยช ำระตำมงวดท่ีก ำหนด    

หน่วย - ล้านบาท

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.10                      45.73                      20.36                      44.53%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 418.09                    388.47                    29.62                      7.63%
สินคา้คงเหลือ 275.27                    279.91                    (4.64)                       -1.66%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,321.26                 2,256.31                 64.95                      2.88%
สินแร่ 104.39                    107.52                    (3.12)                       -2.90%
สินทรัพยอ่ื์น 258.63                    138.58                    120.05                    86.62%
รวมสินทรัพย์ 3,443.74                 3,216.53                 227.22                    7.06%

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 262.99                    329.89                    (66.90)                     -20.28%
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 863.89                    1,555.73                 (691.84)                   -44.47%
หน้ีสินอ่ืน 101.83                    108.21                    (6.37)                       -5.89%
รวมหนีสิ้น 1,228.71                 1,993.83                 (765.12)                   -38.37%

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,209.70                 1,217.33                 992.37                    81.52%
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5.33                        5.37                        (0.04)                       -0.81%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,215.03                 1,222.70                 992.33                    81.16%

ณ วนัที่
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 2,215.03 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 

992.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 81.16 สำเหตุหลักมำจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนเม่ือเดือนมีนำคม 2561 ท ำให้มีทุน

ออกจ ำหน่ำยท่ีเรียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้เพ่ิมข้ึน 

วเิครำะห์สภำพคล่องและกระแสเงนิสด 

 

ส ำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 66.10 ลำ้นบำท  

ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 10.44 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 13.63 สำเหตุหลกัมำจำก 

1) เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึนจำกผลกำรด ำเนินกำรของบริษทั 

2) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน มีเงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสุทธิจำกกำรจ่ำยช ำระคืน

เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว 

3)  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน เพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ โดยจ่ำยช ำระเพ่ือกำรก่อสร้ำง

เตำเผำปูนควิกไลม์ โรงแต่งแร่ และไซโลขนำดใหญ่ ทั้ งยงัมีกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้นให้แก่กิจกำรร่วมคำ้ในประเทศ

อินเดียท่ีเรียกช ำระ 

  

หน่วย - ล้านบาท

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 93.24                      76.60                      
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (275.79)                   (125.52)                   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 203.95                    83.43                      
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (1.03)                       (1.08)                       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 20.36                      33.43                      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 45.73                      43.11                      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 66.10                      76.54                      

งวด 6 เดือน ส้ินสุด วนัที่
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อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
 

 

30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.43                     3.02                     1.74                     1.43                     1.74                     
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 48.07                   49.13                   47.00                   50.02                   43.68                   
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 44.64                   45.13                   57.56                   46.61                   53.73                   
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 41.16                   38.51                   53.66                   42.98                   50.09                   

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 33.18% 33.66% 38.23% 33.41% 38.51%
อตัราก าไรสุทธิ % 8.85% 6.21% 3.65% 7.59% 6.55%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 13.50% 8.82% 6.66% 11.08% 12.93%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.97% 4.24% 2.66% 5.72% 5.17%

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เทา่ 0.55                     0.77                     1.41                     0.55                     1.41                     
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เทา่ 0.39                     0.62                     1.13                     0.39                     1.13                     

งวด 3 เดือน ส้ินสุด วนัที่ งวด 6 เดือน ส้ินสุด วนัที่


