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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 1 ป 2555 

 
 
 

 
ไตรมาสที่ 1/55 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เทากับ 5,972 ลานบาท 
(ลดลง 35% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน)
เนื่องจากเปนชวงขาลง  
ของธุรกิจเคมีภัณฑ    
 

 
 
 
 
 

ในไตรมาสท่ี 1/55   เอสซีจีมี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม 344 ลานบาท 
ลดลง 89% จากปกอน 
จากผลประกอบการท่ีลดลง
ของธุรกิจเคมีภัณฑ  
 
 
 
 
 
เอสซีจีมีเงินสดและเงนิสด
ภายใตการบริหาร เทากับ 
44,827 ลานบาท 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 5,972 ลานบาท ลดลง 35% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก Margin ที่ลดลงของธุรกิจเคมีภัณฑ   

จากการที่มีกําลังการผลิตในตลาดโลกเกินความตองการประกอบกับปริมาณความ

ตองการในตลาดโลกท่ีลดลง เอสซีจีมี EBITDA เทากับ 10,301 ลานบาท ลดลง 24% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีรายไดจากการขายเทากับ 102,884   

ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณและราคา

ผลิตภัณฑของธุรกิจสวนใหญในเอสซีจีปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้น 87% เนื่องจากธุรกิจซิเมนต

และธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางฟนตัวจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาสท่ี 4 ป 2554   

เอสซีจีมี EBITDA เพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาสกอน และมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 

17% จากไตรมาสกอน 
  

ในไตรมาสท่ี 1  ป 2555 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 344   

ลานบาท ลดลง 2,697 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจาก 

Margin ที่ลดลงของบริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑ โดยเฉพาะธุรกิจ PTA ประกอบกับ

บริษัทรวมในธุรกิจการลงทุนมีการรับรูคาเสียหายประมาณ 500 ลานบาท จาก

สินทรัพยที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในไตรมาส 4 ป 2554 ซึ่งอยูระหวางการ   

เคลมประกัน 
 

เอสซีจีมีรายไดเงินปนผลรับในไตรมาสที่ 1 ป 2555 เทากับ 974 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเอสซีจีมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม (เอสซีจีถือ

หุน 20 - 50%) เทากับ 466 ลานบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจี ถือหุนตํ่ากวา 20%) 

เทากับ 508 ลานบาท 
 

เอสซีจียังคงมีโครงสรางทางการเงินที่ม่ันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2555 เทากับ 44,827 ลานบาท แมวาในระหวางงวดจะมีรายจาย

ลงทุนและการซ้ือธุรกิจถึง 20,025 ลานบาท ทั้งนี้ เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เทากับ 52,304 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 2,244 ลานบาท จากสินคา

คงเหลือที่เพิ่มขึ้น  
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ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

2555 Y-o-Y Q-o-Q 2554

รายไดจากการขาย 102,884 11% 17% 368,579

กําไรสําหรบังวด 5,972 -35% 87% 27,281

EBITDA 10,301 -24% 29% 46,253

EBITDA from Operations 9,835 -23% 32% 40,838

กําไรตอหุน (บาท) 5.0 -35% 87% 22.7

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษทัรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษทัใหญ
 

 

 
 
 

เอสซีจี เคมิคอลส มี Margin 
ลดลงทั้งในบริษัทยอย และ
บริษัทรวม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

เอสซีจี เคมคิอลส  

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2555 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,021 ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน $132 ตอตัน และเพิ่มขึ้น $105 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ซึ่งเปนไปตามราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากความหวั่นวิตกเรื่องการคว่ําบาตร

ทางเศรษฐกิจตออิหราน และจากกําลังการผลิตที่ลดตํ่าลงของโรงกล่ันน้ํามันใน

ตะวันออกกลางจากการปดซอมตามแผน 
 

ราคา Ethylene เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,251 ตอตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น $190 ตอตัน จาก

ไตรมาสกอน และเพ่ิมขึ้น $12 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนไป

ตามราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความกังวลในความเพียงพอของปริมาณ

Ethylene จากตะวันออกกลาง ราคา Propylene  เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,281 ตอตัน 

ลดลง $1 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $98 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน เนื่องจากปริมาณความตองการ PP ยังคงลดตํ่าลง 
 

สําหรับราคา HDPE ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 เฉล่ียอยูที่ $1,395 ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน $66 ตอตัน จากการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ราคา PP 

คงที่เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เฉล่ียอยูที่ $1,429 ตอตัน ในขณะท่ีลดลง $204 ตอตัน 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากความตองการผลิตภัณฑตอเนื่อง

ลดลง  

 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี้ คงที่เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน

เทากับ 433,000 ตัน ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 9% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ปริมาณการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 
 

PVC ในไตรมาสนี้มีสวนตางระหวางราคา PVC และ EDC/C2 เฉล่ียอยูที่ $424 ตอตัน 
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เอสซีจี เปเปอร  
ฟนตัวอยางตอเนื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น $17 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากราคา Ethylene ปรับตัวสูงขึ้น  

Butadien มีสวนตางระหวางราคา BD และ Naphtha สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณความ

ตองการเพิ่มสูงขึ้น สวนตางระหวางราคา PTA และ PX ยังคง อยูในระดับตํ่า ในขณะท่ี

สวนตางระหวางราคา MMA และ Naphtha ยังคงทรงตัวจากไตรมาสกอน 
 

รายไดจากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส ในไตรมาสนี้ เทากับ 52,900 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสกอน และ 9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ปริมาณขายที่สูงขึ้น ในขณะท่ีมี EBITDA เทากับ 894 ลานบาท ลดลง 55% เม่ือเทียบ

กับไตรมาสกอน จาก Margin ที่ลดลงในชวงขาลง จากการท่ีมีกําลังการผลิตใน

ตลาดโลกเกินความตองการ ประกอบกับปริมาณความตองการในตลาดโลกท่ีลดลง 

ธุรกิจมีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมเทากับ 476 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน สวน

ใหญจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของธุรกิจ PTA ในขณะท่ีลดลง 82% เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจ PTA ซึ่งไมไดสูงมากเทากับ

ไตรมาสที่ 1 ป 2554 ซึ่งเปนชวงสถานการณที่ขาดแคลนฝาย กําไรสําหรับงวดเทากับ 

1,240 ลานบาท เพิ่มขึ้น 84% จากไตรมาสกอน ในขณะท่ีลดลง 74% จากชวงเดียวกัน

ของปกอน 
 

เอสซีจี เปเปอร 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑทั้งจากฐานการผลิตใน

ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสกอน และ 3% เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากปริมาณการขายในประเทศเพิ่มขึ้น  จากความ

ตองการที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ในไตรมาสนี้

ธุรกิจมีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 12% ของปริมาณขายรวม  

ขณะท่ีในไตรมาสที่ 1 ป 2554 มีปริมาณการสงออกคิดเปน 11% ราคาเศษกระดาษ

เทากับ $235 ตอตัน เพิ่มขึ้น $10 ตอตัน จากไตรมาสกอน เปนผลมาจากปริมาณเศษ

กระดาษลดลงในชวงฤดูหนาว อยางไรก็ตาม จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าในทวีปยุโรป

และอเมริกา ผลักดันใหราคาเฉล่ียของกระดาษบรรจุภัณฑในภูมิภาคปรับลดลงจาก

ไตรมาสกอน $10 ตอตัน มาอยูที่ระดับ $505 ตอตัน ปริมาณขายกลองกระดาษลูกฟูก

เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณความตองการของลูกคาทุกกลุม 

เพิ่มขึ้น 16% ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ลดลง 8% เปนผลจาก

สถานการณน้ําทวมซ่ึงสงผลตอกําลังการผลิตของกลุมลูกคาเคร่ืองใชไฟฟา  
 

สําหรับกระดาษพิมพเขียน ปริมาณขายในไตรมาสน้ี เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสกอน 

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายในประเทศ สวนใหญมาจากกลุมลูกคาธุรกิจส่ิงพิมพ

และการคา จากฤดูการโปรโมช่ันของธุรกิจ และจากการจัดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

ในขณะท่ีลดลง 4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากปริมาณการขายใน

ประเทศและปริมาณการสงออกลดลง ในไตรมาสนี้ปริมาณการสงออกกระดาษพิมพ

เขียน คิดเปน 24% ของปริมาณขายรวม เทากับชวงเดียวกันของปกอน โดยราคาขาย

ของกระดาษพิมพเขียนในภูมิภาคของไตรมาสนี้อยูที่ระดับ $855 ตอตัน ลดลงจาก
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ปริมาณขายในประเทศ
เพิ่มขึน้ 6% จากชวง
เดียวกนัของปกอน  
โดยราคาขายอยูที ่
ระดับคงท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง  
เติบโตอยางแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 

ไตรมาสกอน $15 ตอตัน   ซึ่งเปนไปตามราคาเย่ือกระดาษใยยาวที่ลดลง $45 ตอตัน 

จากไตรมาสกอน มาอยูที่ $690 ตอตัน เนื่องจากมีความตองการลดลงในขณะท่ีมีกําลัง

การผลิตเกินความตองการในภูมิภาค แมวาราคาเย่ือกระดาษใยส้ันเพิ่มขึ้น $35 ตอตัน 

จากไตรมาสกอนมาเฉล่ียอยูที่ $605 ตอตันก็ตาม   

 

ในไตรมาสนี้ เอสซีจี เปเปอร มีรายไดจากการขาย เทากับ 13,985 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

8% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณการขายของทั้งกระดาษบรรจุภัณฑและ

กระดาษพิมพเขียนเพิ่มขึ้น จากปริมาณความตองการในประเทศเร่ิมฟนตัว และเพิ่มขึ้น 

2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ EBITDA เทากับ 

2,215 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41% เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ตามรายไดจากการขายท่ี

เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีลดลง 13% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากตนทุนการผลิตที่

เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเทากับ  1,010  ลานบาท เพิ่มขึ้น 187% จากไตรมาส

กอน ในขณะท่ีลดลง 4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

เอสซีจี ซิเมนต  

ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 ความตองการในตลาดปูนซีเมนตในประเทศมีมูลคา 7.6   

ลานตัน เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสกอน และ 6% จากชวงเดียวกันของปกอน เปนผล

จากปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นของทุก Sector โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่อยูอาศัยใน

ตางจังหวัด เอสซีจี ซิเมนต มีปริมาณการขายเปนไปตามแนวโนมของอุตสาหกรรม โดย

ระดับราคาของปูนซีเมนตเทาในประเทศอยูที่ 1,800 – 1,850 บาทตอตัน  
 

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตในไตรมาสนี้ เทากับ 1.9 ลานตัน เพิ่มขึ้น 58% จาก

ไตรมาสกอน เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม 

โดยราคา FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ $49.1 ตอตัน  
 

ในไตรมาสน้ี รายไดจากการขายของเอสซีจี ซิเมนต เทากับ 16,091 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

28% จากไตรมาสกอน และ 13% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมี EBITDA 

เทากับ 3,915 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60% จากไตรมาสกอน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น กําไร

สําหรับงวดของธุรกิจในไตรมาสนี้เทากับ 2,519  ลานบาท เพิ่มขึ้น 108% จากไตรมาส

กอน และ 12% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง  

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2555 อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในประเทศฟนตัวจากผลกระทบจาก

น้ําทวม โดยเฉพาะตลาดวัสดุกอสรางที่ใชในการปรับปรุงซอมแซมส่ิงกอสราง เปนผล

ทําใหเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง มีรายไดจากการขายเทากับ 10,315 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

29% จากไตรมาสกอน และ 19% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ปริมาณความตองการของกระเบื้องเซรามิกและอิฐมวลเบาที่สูงขึ้น รวมทั้งการเขาซ้ือ

กิจการในบริษัท KIA ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี้ เทากับ 1,917 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

137% จากไตรมาสกอน และ 35% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยธุรกิจมี
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รายไดจากการขายเพิ่มขึน้
จากไตรมาสกอนและจาก
ชวงเดียวกนัของปกอน 

กําไรสําหรับงวด 893 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ในขณะท่ีไตรมาสกอนมีผลการดําเนินงานขาดทุน  
 

 

เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น  

รายไดจากการขายของเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2554 เทากับ 32,304 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสกอน เนื่องจากฟนตัวภายหลังน้ําทวม และเพิ่มขึ้น 

13% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากการรวมผลการดําเนินงาน  

ของบริษัท KOKOH ซึ่งเปนธุรกิจจัดจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศอินโดนีเซีย   

เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน มี EBITDA ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 เทากับ 542 ลานบาท ลดลง 

3% จาก ปกอน ในขณะท่ีมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 363 ลานบาท  
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนนิงานแยกตามกลุมธุรกิจ

(ลานบาท)
ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

รายไดจากการขาย 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 102,884 11% 17% 368,579
เอสซีจี เคมิคอลส 52,900 9% 15% 192,929
เอสซีจี เปเปอร 13,985 2% 8% 54,839
เอสซีจี ซิเมนต 16,091 13% 28% 54,249
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 10,315 19% 29% 34,171
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 32,304 13% 21% 111,920

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 10,301 -24% 29% 46,253
เอสซีจี เคมิคอลส 894 -82% -55% 14,394
เอสซีจี เปเปอร 2,215 -13% 41% 8,811
เอสซีจี ซิเมนต 3,915 4% 60% 12,781
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,917 35% 137% 5,060
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 542 -3% N/A 1,532
เอสซีจี การลงทุน 734 107% -47% 3,818

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA from Operations 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,835 -23% 32% 40,838
เอสซีจี เคมิคอลส 428 -90% -73% 9,528
เอสซีจี เปเปอร 2,215 -13% 41% 8,803
เอสซีจี ซิเมนต 3,915 4% 60% 12,781
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,917 35% 137% 4,853
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 542 -3% N/A 1,527
เอสซีจี การลงทุน 734 107% -45% 3,517

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2555 2554 2554 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 10% 14% 8% 11%
เอสซีจี เคมิคอลส 1% 9% 3% 5%
เอสซีจี เปเปอร 16% 19% 12% 16%
เอสซีจี ซิเมนต 24% 26% 19% 24%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 19% 16% 10% 14%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 2% 2% 0% 1%

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
กําไรสําหรับงวด 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 5,972 -35% 87% 27,281
เอสซีจี เคมิคอลส 1,240 -74% 84% 11,190
เอสซีจี เปเปอร 1,010 -4% 187% 3,331
เอสซีจี ซิเมนต 2,519 12% 108% 7,288
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 893 70% N/A 1,476
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 363 -17% N/A 1,075
เอสซีจี การลงทุน 405 -35% -81% 5,037

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายไดจากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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ตาราง 3  :  ขอมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
2555 2554 2554

เงนิกูระยะสั้น 29,461 20,192 11,344

ตางประเทศ 1,090 702 957

บาท 28,371 19,490 10,387

% ของเงินกูรวม 17% 12% 7%

เงนิกูระยะยาว 140,940 142,210 144,053

ตางประเทศ 13,768 14,205 14,872

บาท 127,172 128,005 129,181

% ของเงินกูรวม 83% 88% 93%

เงนิกูรวม 170,401 162,402 155,397

เงนิสดและเงนิสดภายใตการบรหิาร 44,827 50,288 73,280

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,271 22,680 50,861

เงินลงทุนชั่วคราว 7,735 7,205 8,099

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5,821 20,403 14,320

หนีส้ินสุทธิ 125,574 112,114 82,117

อัตราสวนทางการเงนิ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

2555 2554 2554

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย (%) 11% 12% 14%

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.0 1.1 1.4

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.6 0.6 0.9

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา) 8.3 7.6 8.7

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA  (เทา) 3.0 2.4 1.6

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 0.8 0.7 0.5

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.6 1.3 1.4

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 18% 20% 28%

หมายเหตุ : หนีส้ินสุทธิ =   หนีส้ิน (ทีม่ีภาระดอกเบ้ีย) หกัเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร

EBITDA =   กําไรกอนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

     รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย =   Annualized EBITDA หารสินทรัพยรวม

อัตราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมุนเวยีนหารหนีส้ินหมุนเวยีน

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดบวกเงินลงทนุช่ัวคราวและลูกหนีก้ารคา

     หารหนีส้ินหมุนเวยีน

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย =   EBITDA หารดอกเบ้ียจาย

อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอ EBITDA =   หนีส้ินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอสวนของผูถือหุน =   หนีส้ินสุทธิหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน =   หนีส้ินรวมหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารสวนของผูถือหุนสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญเฉลี่ย
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หนี้สินสุทธิ เทากับ  
125,574  ลานบาท      
เพิ่มขึน้ 13,460 ลานบาท  
จากไตรมาสกอน 
 
 

รายจายลงทนุและเงินลงทุน 
 
 

ขอมูลทางการเงิน 

เอสซีจีมีหนี้สินสุทธิ 125,574 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2554 จํานวน 

13,460 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจาย 20,025 ลานบาท สําหรับรายจาย

ลงทุนและเงินลงทุน อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA เพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 3.0 เทา   

เปนผลจาก EBITDA ที่ลดลงในชวงขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑ ตนทุนทางการเงินใน

ไตรมาสนี้ เทากับ 1,242 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของไตรมาสนี้เทากับ 4.3%   
 

รายจายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2555 มีมูลคาการลงทุนเทากับ 

20,025 ลานบาท สวนใหญจากการลงทุนซื้อหุนในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 

จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจียังคงมีรายไดจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ

มีสถานะการเงินที่แข็งแกรง ทําใหสามารถดําเนินกลยุทธในการขยายการลงทุนไปยัง

ภูมิภาคอาเซียนไดตามเปาหมายตอไป 

 

ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ลานบาท) มีนาคม ธันวาคม มีนาคม
2555 2554 2554

สินทรัพยรวม 386,780 374,738 376,544

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 39,006 29,885 58,960

ลูกหนี้การคา 39,720 33,625 34,060

สินคาคงเหลือ 45,661 41,838 39,098

เงินลงทุนระยะยาว 72,177 84,614 71,288

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ 159,029 156,683 149,333

หน้ีสินรวม 238,865 211,769 221,372

เจาหน้ีการคา 33,077 25,403 26,398

เงินกูรวม 170,401 162,402 155,397

สวนของผูถือหุนรวม 147,915 162,969 155,172

สวนของผูถือหุนบริษทัใหญ 132,502 140,199 130,305

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 15,413 22,770 24,867
 


