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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 4 ป 2554 และสาํหรบัป 2554 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 4 ป 2554 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เทากับ 3,201 ลานบาท 
(ลดลง 81% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน) 
และมีกาํไรสาํหรับป 2554 
เทากับ 27,281 ลานบาท 
(ลดลง 27% จากปกอน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม     
ในป 2554 เทากับ        
6,774 ลานบาท ลดลง 19% 
เมื่อเทียบกับปกอน 
จากธุรกจิเคมีภัณฑ และ 
จากสถานการณน้ําทวม 
 
 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 3,201 ลานบาท ลดลง 81% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม

ทําใหความตองการสินคาลดลงและมีคาใชจายในการขนสงสูงขึ้น รวมทั้งสวนแบงกําไร

จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑลดลงอยางมากจากความไมแนนอนของ

สภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับในไตรมาสที่ 4 ปกอน รวมกําไรจากการขายเงินลงทุน 

PTTCH 9,963 ลานบาท เอสซีจีมี EBITDA เทากับ 7,984 ลานบาท ลดลง 32% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีรายไดจากการขายเทากับ 87,944 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 15% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑของธุรกิจ

สวนใหญในเอสซีจีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการผลักดันของตนทุนในตลาดโลก 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดลดลง 57% เนื่องจากธุรกิจ

เคมีภัณฑมี Margin ลดลงทั้งในบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมท้ังไดรับผลกระทบจาก

สถานการณน้ําทวม และราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจซิเมนต   

เอสซีจีมี EBITDA ลดลง 25% จากไตรมาสกอน และมีรายไดจากการขายลดลง 7% 

จากไตรมาสกอน 
  

ผลการดําเนินงานในป 2554 เอสซีจีมีกําไรสําหรับปเทากับ 27,281 ลานบาท ลดลง 27% 

จากปกอน เนื่องจากในปกอนมีกําไรจากการขายเงินลงทุน PTTCH โดยเอสซีจี มี EBITDA 

เทากับ 46,253 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน เปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดีของ

ธุรกิจซีเมนตในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 และมีรายไดจากการขายเทากับ 368,579 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปกอน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑของทุกธุรกิจปรับตัวสูงขึ้น 
 

ในป 2554 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6,774 ลานบาท ลดลง 

19% เม่ือเทียบกับปกอน จากผลการดําเนินงานท่ีลดลงของทุกธุรกิจ ซึ่งในไตรมาสที่ 4  

ป 2554 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 121 ลานบาท เปนผลจาก

สวนแบงกําไรของบริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑที่ลดลงอยางมาก เนื่องจากความผันผวน

ของเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีบริษัทรวมในธุรกิจอื่นๆ ไดรับความเสียหายจากวิกฤต   

น้ําทวมในประเทศ  
 

เอสซีจีมีรายไดเงินปนผลรับในป 2554 เทากับ 8,083 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25% เม่ือเทียบ

กับปกอน โดยเอสซีจีมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม (เอสซีจีถือหุน 20 - 50%) เทากับ 

5,415 ลานบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจี ถือหุนตํ่ากวา 20%) เทากับ 2,668 ลานบาท 
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เอสซีจีมีเงินสดและเงนิสด
ภายใตการบริหาร เทากับ 
50,288 ลานบาท 
 

เอสซีจียังคงมีโครงสรางทางการเงินที่ดีโดยมีเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 4 ป 2554 เทากับ 50,288 ลานบาท แมวาในระหวางปจะมีรายจายลงทุน

และการซ้ือธุรกิจ 32,053 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2553 

และเงินปนผลระหวางกาลป 2554 ใหแกผูถือหุน จํานวนเงินรวมประมาณ 16,200  

ลานบาท ทั้งนี้ เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเทากับ 50,060 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสกอน 2,395 ลานบาท จากเจาหน้ีการคาที่ลดลง  
  

ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี่ยนแปลง

2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

รายไดจากการขาย 87,944 15% -7% 368,579 22%

กําไรสําหรบังวด 3,201 -81% -57% 27,281 -27%

EBITDA 7,984 -32% -25% 46,253 1%

EBITDA from Operations 7,450 -25% -22% 40,838 -3%

กําไรตอหุน (บาท) 2.7 -81% -57% 22.7 -27%

สรปุการจายเงนิปนผล ครึง่ปหลัง ครึง่ปแรก ป 2554 ป 2553

2554 2554

เงนิปนผลจายตอหุน (บาท) 7.0 5.5 12.5 12.5

อัตราการจายเงนิปนผลตอกําไรสําหรบังวด (%) 79% 40% 55% 40%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
 

 

 
 
 
เอสซีจี เคมิคอลส มี Margin 
ลดลงทั้งในบริษัทยอย และ
บริษัทรวม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

เอสซีจี เคมคิอลส  

ในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $888 ตอตัน ลดลงจาก

ไตรมาสกอน $68 ตอตัน เนื่องจากปริมาณความตองการปโตรเคมีลดลง ในขณะท่ี

เพิ่มขึ้น $85 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาน้ํามันดิบที่

เพิ่มขึ้น $22 ตอบารเรล (จาก $87 ตอบารเรล เปน $109 ตอบารเรล)   

 

ราคา Monomer ปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณความตองการผลิตภัณฑตอเนื่อง 

ลดลง แตมีปริมาณการผลิตสูงขึ้นจากโรงงานโอเลฟนสที่สามารถดําเนินการผลิตไดตอ

หลังจากหยุดซอมบํารุงตามแผน ราคา Ethylene เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,061 ตอตัน 

ปรับตัวลดลง $99 ตอตัน จากไตรมาสกอน ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น $14 ตอตัน เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ราคา Propylene  เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,283 ตอตัน ลดลง $112 

ตอตัน จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น $130 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

สําหรับราคา HDPE ในไตรมาสที่ 4 ป 2554 เฉล่ียอยูที่ $1,329 ตอตัน ลดลงจาก

ไตรมาสกอน $70 ตอตัน แตเพิ่มขึ้น $59 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  



  

                                                                                                   หนา  3                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอสซีจี เปเปอร  
ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
ในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 
  
 
 
 

สวนตางราคาระหวาง HDPE และ Naphtha คอนขางคงที่ อยูที่ระดับ $441 ตอตัน  

ลดลง $2 ตอตัน จากไตรมาสกอน ในขณะที่ลดลง $26 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากความตองการผลิตภัณฑตอเนื่องลดลง และจาก

วิกฤตในยุโรป 
 

ราคา PP ลดลงเฉล่ียอยูที่ $1,423 ตอตัน (ลดลง $183 ตอตัน จากไตรมาสกอน   

แตเพิ่มขึ้น $1 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน) จากปริมาณความตองการ

ของผลิตภัณฑตอเนื่องที่ลดลง และจากปริมาณการผลิต PP เพิ่มขึ้นจากโรงงาน   

โอเลฟนสดําเนินการผลิตในอัตราท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้สวนตางราคาระหวาง PP และ 

Naphtha ปรับตัวลดลง $115 ตอตัน จากไตรมาสกอน และ $84 ตอตันเม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน  
 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนเทากับ 

433,000 ตัน จากปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้น 
 

ราคา PVC ในไตรมาสนี้ เฉล่ียอยูที่ $920 ตอตัน ลดลง $178 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

เนื่องจากปริมาณความตองการลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ราคาของ 

EDC ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ $329 ตอตัน ลดลง $143 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

เนื่องจากปริมาณความตองการของกลุมผลิตภัณฑไวนิลลดลง สวนตางระหวางราคา 

PVC และ EDC/C2 เฉล่ียอยูที่ $406 ตอตัน ลดลง $38 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น $88 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ไตรมาสนี้ธุรกิจมีปริมาณขาย 

PVC เทากับ 169,000 ตัน ใกลเคียงกับไตรมาสกอน ในขณะท่ีลดลง 19,000 ตัน เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณความตองการ PVC ลดลง  
 

รายไดจากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส ในไตรมาสนี้ เทากับ 46,189 ลานบาท ลดลง

จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 23% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคา

ผลิตภัณฑที่สูงขึ้น โดยมี EBITDA เทากับ 2,006 ลานบาท ลดลง 25% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสกอน และ 53% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวด

เทากับ 673 ลานบาท ลดลง 79% จากไตรมาสกอน ลดลง 95% จากชวงเดียวกันของป

กอน เปนผลมาจาก Margin ลดลง และในไตรมาส 4 ปกอนมีกําไรจากการขายเงิน

ลงทุน PTTCH 
 

เอสซีจี เปเปอร 

ในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑทั้งจากฐานการผลิตใน

ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม ลดลง 4% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณ

การขายในประเทศลดลงจากวิกฤตนํ้าทวม ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 5% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากปริมาณการสงออกและยอดขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

ราคาเศษกระดาษเทากับ $225 ตอตัน ลดลง $50 ตอตัน จากไตรมาสกอน เปนผลมา

จากปริมาณการส่ังซื้อเศษกระดาษจากผูซื้อในประเทศจีนลดลง ทําใหราคาเฉล่ียของ

กระดาษบรรจุภัณฑลดลงจากไตรมาสกอน $15 ตอตัน อยูที่ $515 ตอตัน  
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ในป 2554 เอสซีจี ซิเมนต 
มีปริมาณขายในประเทศ
เพิ่มขึน้ 3% จากปกอน  
โดยราคาขายในประเทศอยู
ที่ 1,800 – 1,850 บาทตอตัน 
 
 
 
 
 

 

สําหรับกระดาษพิมพเขียน ปริมาณขายในประเทศของไตรมาสนี้ ลดลง 23% จาก

ไตรมาสกอน และ 15% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการ

สินคาลดลงหลังจากสถานการณน้ําทวม โดยเฉพาะกลุมลูกคาธุรกิจและการส่ือสาร 

โดยราคาขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้อยูที่ระดับ $870 ตอตัน ลดลงจาก

ไตรมาสกอน $75 ตอตัน   สวนราคาเย่ือกระดาษใยยาวในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ $735 

ตอตัน ลดลง $105 ตอตัน จากไตรมาสกอน ในขณะท่ีราคาเย่ือกระดาษใยส้ันเฉล่ียอยู

ที่ $570 ตอตัน ลดลง $110 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากมีความตองการลดลงใน

ขณะที่มีกําลังการผลิตเกินความตองการในภูมิภาค 

 

ในป 2554 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น 3% เม่ือเทียบกับปกอน โดย

สัดสวนการสงออกจากประเทศไทยคิดเปน 13% ของปริมาณขายทั้งหมด สําหรับธุรกิจ

กระดาษพิมพเขียน ปริมาณขายรวมคงที่เม่ือเทียบกับปกอนโดยมีสัดสวนการสงออก

คิดเปน 26% ของปริมาณขายทั้งหมด  

 

ในไตรมาสนี้ เอสซีจี เปเปอร มีรายไดจากการขาย เทากับ 12,968 ลานบาท ลดลง 9% 

จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบของน้ําทวมและจาก

ราคาขายในภูมิภาคปรับตัวลดลง ในขณะที่ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน และมี 

EBITDA เทากับ 1,566 ลานบาท ลดลง 33% เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน และ 6% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งลดลงตามรายไดจากการขายท่ีลดลง ธุรกิจมีกําไร

สําหรับงวดเทากับ  352  ลานบาท ลดลง 62% จากไตรมาสกอน และ 15% เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน 
 

สําหรับป 2554 เอสซีจี เปเปอร มีรายไดจากการขาย 54,839 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% 

จากปกอน จากราคาขายเฉล่ียของกลุมกระดาษบรรจุภัณฑปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มี 

EBITDA เทากับ 8,811 ลานบาท ลดลง 3% จากปกอน  และมีกําไรสําหรับปเทากับ 

3,331 ลานบาท ลดลง 5% จากปกอน 
 

เอสซีจี ซิเมนต  

ในป 2554 ความตองการในตลาดปูนซีเมนตเทาในประเทศมีมูลคา 27.3 ลานตัน 

เพิ่มขึ้น 3% จากปกอน (26.5 ลานตันในป 2553) สําหรับในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 มี

ความตองการในประเทศเทากับ 6.7 ลานตัน เพิ่มขึ้น 7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม ป 2554 ในขณะท่ีลดลง 1% จาก

ไตรมาสกอน จากผลกระทบของน้ําทวม เอสซีจี ซิเมนต มีปริมาณการขายปูนซีเมนต

เปนไปตามแนวโนมของอุตสาหกรรม โดยระดับราคาของปูนซีเมนตเทาในประเทศอยูที่ 

1,800 – 1,850 บาทตอตัน  
 

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตในไตรมาสนี้ เทากับ 1.2 ลานตัน ลดลง 29% จาก

ไตรมาสกอน และ 33% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากปญหา

การขนสงจากสถานการณน้ําทวม โดยราคา FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมาอยูที่
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เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง  
ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
ในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในป 2554 มีรายไดจากการ
ขายเพิ่มขึ้น 

ระดับ $48 ตอตัน เนื่องจากตนทุนที่สูงขึ้นทําใหราคาปูนซีเมนตปรับตัวสูงขึ้น 
 

ในไตรมาสน้ี รายไดจากการขายของเอสซีจี ซิเมนต เทากับ 12,581 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะท่ีลดลง 9% จากไตรมาสกอน 

เนื่องจากผลกระทบจากน้ําทวม และมี EBITDA เทากับ 2,447 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตลดลง 23% จากไตรมาสกอน เปนผลมาจาก

การสงออกที่ลดลง กําไรสําหรับงวดของธุรกิจในไตรมาสน้ีเทากับ 1,209  ลานบาท 

ลดลง 6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ 35% จากไตรมาสกอน  
 

ในป 2554 เอสซีจี ซิเมนตมีรายไดจากการขาย 54,249 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% จากป

กอน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑดีขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและสงออก และมี EBITDA 

12,781 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18% ในขณะท่ีมีกําไรสําหรับป 7,288 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 21% จากปกอน 
 

เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง  

ในไตรมาสที่ 4 ป 2554 อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในประเทศไดรับผลกระทบจากนํ้า

ทวมในหลายจังหวัด เปนผลทําให เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง มีรายไดจากการขาย

เทากับ 8,014 ลานบาท ลดลง 10% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 11% เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากรวมผลการดําเนินงานของบริษัท KIA ซึ่งเปนผูผลิต

เซรามิคในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผลกระทบจากน้ําทวมซ่ึงกระทบกับยอดขายและทํา

ใหโรงงาน 2 แหงตองหยุดการผลิตชั่วคราว ทําใหธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี้ เทากับ 

809 ลานบาท ลดลง 42% จากไตรมาสกอน และ 32% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ   

ปกอน โดยธุรกิจมีขาดทุนสําหรับงวด 82 ลานบาท กําไรลดลง 116% จากไตรมาสกอน 

และ 121% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

ในป 2554 เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง มีรายไดจากการขาย 34,171 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

11% จากปกอน เนื่องจากการซื้อธุรกิจ KIA โดยมี EBITDA 5,060 ลานบาท ลดลง 8% 

จากปกอน และมีกําไรสําหรับปเทากับ 1,476 ลานบาท ลดลง 21% จากปกอน ซึ่งเปน

ผลมาจากราคาพลังงานและตนทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น และจากวิกฤตน้ําทวมใน

ไตรมาสที่ 4 ป 2554 
  

เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น  

รายไดจากการขายของเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน ในป 2554 เทากับ 111,920 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 16% จากปกอน ซึ่งเปนผลจากการรวมผลการดําเนินงานของบริษัท Kokoh ซึ่ง

เปนธุรกิจจัดจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศอินโดนีเซีย เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน มี 

EBITDA ในป 2554 เทากับ 1,532 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปกอน ในขณะท่ีมีกําไร

สําหรับปเทากับ 1,075 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 

ป 2554 คอนขางตํ่า โดยมีกําไรสําหรับงวด 9 ลานบาท เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

น้ําทวม  
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนนิงานแยกตามกลุมธุรกิจ

(ลานบาท)
ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

รายไดจากการขาย 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 87,944 15% -7% 368,579 22%
เอสซีจี เคมคิอลส 46,189 23% -5% 192,929 34%
เอสซีจี เปเปอร 12,968 0% -9% 54,839 6%
เอสซีจี ซิเมนต 12,581 5% -9% 54,249 11%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 8,014 11% -10% 34,171 11%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 26,676 12% -6% 111,920 16%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 7,984 -32% -25% 46,253 1%
เอสซีจี เคมคิอลส 2,006 -53% -25% 14,394 -10%
เอสซีจี เปเปอร 1,566 -6% -33% 8,811 -3%
เอสซีจี ซิเมนต 2,447 2% -23% 12,781 18%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 809 -32% -42% 5,060 -8%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 79 -72% -85% 1,532 6%
เอสซีจี การลงทุน 1,388 -29% 334% 3,818 8%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 7,450 -25% -22% 40,838 -3%
เอสซีจี เคมคิอลส 1,561 -41% -8% 9,528 -24%
เอสซีจี เปเปอร 1,566 -6% -33% 8,803 -3%
เอสซีจี ซิเมนต 2,447 2% -23% 12,781 18%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 809 -32% -38% 4,853 -9%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 74 -71% -86% 1,527 9%
เอสซีจี การลงทุน 1,331 -26% 316% 3,517 8%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ม.ค.- ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2554 2553 2554 2554 2553

งบการเงินรวมเอสซีจี 8% 13% 10% 11% 14%
เอสซีจี เคมคิอลส 3% 7% 3% 5% 9%
เอสซีจี เปเปอร 12% 13% 16% 16% 18%
เอสซีจี ซิเมนต 19% 20% 23% 24% 22%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 10% 16% 15% 14% 17%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 0% 1% 2% 1% 1%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 3,201 -81% -57% 27,281 -27%
เอสซีจี เคมคิอลส 673 -95% -79% 11,190 -51%
เอสซีจี เปเปอร 352 -15% -62% 3,331 -5%
เอสซีจี ซิเมนต 1,209 -6% -35% 7,288 21%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง (82) -121% -116% 1,476 -21%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 9 -97% -98% 1,075 1%
เอสซีจี การลงทุน 2,124 1% 205% 5,037 8%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายไดจากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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ตาราง 3  :  ขอมูลหนีส้ินสุทธิของเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2554 2554 2553

เงนิกูระยะสั้น 20,192 16,314 8,865

ตางประเทศ 702 729 1,173

บาท 19,490 15,585 7,692

% ของเงินกูรวม 12% 10% 6%

เงนิกูระยะยาว 142,210 142,495 144,586

ตางประเทศ 14,205 14,092 15,005

บาท 128,005 128,403 129,581

% ของเงินกูรวม 88% 90% 94%

เงนิกูรวม 162,402 158,809 153,451

เงนิสดและเงนิสดภายใตการบรหิาร 50,288 49,662 69,827

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22,680 14,101 63,827

เงินลงทุนช่ัวคราว 7,205 5,680 6,000

เงินลงทุนเผื่อขาย 20,403 29,881 -

หนีส้ินสุทธิ 112,114 109,147 83,624

อัตราสวนทางการเงนิ ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2554 2554 2553

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย (%) 12% 13% 13%

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.1 1.1 1.7

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.6 0.5 1.1

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 7.6 8.8 9.8

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA  (เทา) 2.4 2.2 1.8

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 0.7 0.7 0.5

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.3 1.3 1.3

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 20% 24% 31%

หมายเหตุ : หน้ีสินสุทธิ =   หน้ีสิน (ท่ีมีภาระดอกเบี้ย) หักเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร

EBITDA =   กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

     รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย =   Annualized EBITDA หารสินทรัพยรวม

อัตราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมุนเวียนหารหน้ีสินหมุนเวียน

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดบวกเงินลงทุนช่ัวคราวและลูกหน้ีการคา

     หารหน้ีสินหมุนเวียน

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย =   EBITDA หารดอกเบ้ียจาย

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA =   หน้ีสินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน =   หน้ีสินสุทธิหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน =   หน้ีสินรวมหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารสวนของผูถือหุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญเฉลี่ย
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หนี้สินสุทธิ เทากับ  
112,114  ลานบาท      
เพิ่มขึน้ 28,490 ลานบาท  
จากไตรมาสที่ 4 ป 2553 
 
 
 

 

รายจายลงทนุและเงินลงทุน 
 
 
 
 

เอสซีจีจะจายเงินปนผล 
งวดสุดทาย เทากับ 7.0 บาท 
ตอหุน ทั้งนี้ในป 2554 
จายเงนิปนผลท้ังสิ้น 12.5 
บาทตอหุน คิดเปน 55% 
ของกําไรสาํหรับป 2554  
 

ขอมูลทางการเงิน 

เอสซีจีมีหนี้สินสุทธิ 112,114 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2553 จํานวน 

28,490 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจาย 61,405 ลานบาท สําหรับรายจาย

ลงทุนและเงินลงทุน รายจายภาษีรวมถึงการจายเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2553 

และเงินปนผลระหวางกาลป 2554 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA เพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 

2.4 เทา ตนทุนทางการเงินในป 2554 เทากับ 6,048 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย

เฉล่ียของไตรมาสนี้เทากับ 4.4%   
 

รายจายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับป 2554 มีมูลคาการลงทุนเทากับ 32,053 ลานบาท 

โดยในป 2553 มีมูลคาการลงทุน 18,378 ลานบาท ทั้งนี้ เอสซีจียังคงมีรายไดจากการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสถานะการเงินที่แข็งแกรง ทําใหสามารถดําเนินกลยุทธ

ในการขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียนไดตามเปาหมายตอไป 
 

ในเดือนสิงหาคม 2554 เอสซีจีไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว สําหรับผลการ

ดําเนินงานคร่ึงปแรกของป 2554 ในอัตราหุนละ 5.5 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 6,600 

ลานบาท และคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่   

30 มีนาคม 2555 เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานคร่ึงปหลังของป 

2554 ในอัตราหุนละ 7.0 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 8,400 ลานบาท โดยวันกําหนด

รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date)  คือวันที่  10 เมษายน 2555  วันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล  คือวันที่ 11 เมษายน 2555 และ

กําหนดจายเงินปนผลในวันที่  26 เมษายน 2555  ดังนั้น ทั้งป 2554 เอสซีจีจะจาย   

เงินปนผลรวมในอัตราหุนละ 12.5 บาทตอหุน  คิดเปนจํานวนเงิน 15,000 ลานบาท 

โดยคิดเปน 55% ของกําไรสําหรับป 2554  
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ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเอสซีจี

(ลานบาท) ธันวาคม กันยายน ธันวาคม
2554 2554 2553

สินทรพัยรวม 374,738 372,477 359,219

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว 29,885 19,781 69,827

ลูกหนี้การคา 33,625 33,568 25,408

สินคาคงเหลือ 41,838 44,676 36,544

เงินลงทุนระยะยาว 84,614 93,189 54,443

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 156,683 153,101 150,378

หนีสิ้นรวม 211,769 212,731 199,649

เจาหนี้การคา 25,403 30,579 22,969

เงินกูรวม 162,402 158,809 153,451

สวนของผูถอืหุนรวม 162,969 159,747 159,570

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 140,199 135,721 133,117

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 22,770 24,025 26,453
 


