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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 2 ป 2555 และชวงครึง่ปแรกของป 2555 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 2/55 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เทากับ 4,280 ลานบาท 
(ลดลง 43% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน)
เนื่องจากธุรกิจเคมีภณัฑ 
ขาดทุนจากการปรับมูลคา
สินคาคงเหลอืประมาณ 
2,000 ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม ในชวงครึ่งป
แรกของป 2555 เทากับ 35
ลานบาท ลดลง 99% จาก
ชวงเดียวกนัของปกอนจาก 
Margin ที่ลดลงของธุรกจิ
เคมีภัณฑ  
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 4,280 ลานบาท ลดลง 43% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา

คงเหลือประมาณ 2,000 ลานบาท จากทั้งบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑ 

และไดรับผลกระทบจากการหยุดการผลิตของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด (BST) 

เอสซีจีมี EBITDA เทากับ 12,178 ลานบาท ลดลง 14% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และมีรายไดจากการขายเทากับ 100,541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่เก่ียวของกับการกอสราง 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดลดลง 28% เนื่องจากเปนฤดูกาลท่ี

ปริมาณความตองการสินคาในธุรกิจซิเมนตและธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางลดลง  

นอกจากนี้ ยังเปนผลจากธุรกิจเคมีภัณฑ มีการปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 2,000 

ลานบาท และจากการหยุดการผลิตของ BST เอสซีจีมี EBITDA เพิ่มขึ้น 18% จาก

ไตรมาสกอน จากเงินปนผลรับจากบริษัทรวม ในขณะท่ีมีรายไดจากการขายลดลง 2% 

จากไตรมาสกอน จากปริมาณการขายที่ลดลงของธุรกิจเคมีภัณฑ 
 

ผลการดําเนินงานคร่ึงปแรกของป 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 10,252 ลานบาท 

ลดลง 39% จากชวงเดียวกันของปกอน  เนื่องจากธุรกิจเคมีภัณฑไดรับผลกระทบจาก

ชวงขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑในตลาดโลกในไตรมาสที่ 1 ป 2555 จากการปรับมูลคา

สินคาคงเหลือลดลงในไตรมาสที่ 2 ป 2555 และจากการหยุดการผลิตของ BST   

เอสซีจี มี EBITDA เทากับ 22,479 ลานบาท ลดลง 19% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน ในขณะที่มีรายไดจากการขายเทากับ 203,425 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% จากชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑปรับตัวสูงขึ้นและจากปริมาณการขายท่ี

เพิ่มขึ้นของธุรกิจสวนใหญในเอสซีจี 
 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2555 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

35 ลานบาท ลดลง 4,678 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจาก 

Margin ที่ลดลงและจากการปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงของบริษัทรวมในธุรกิจ

เคมีภัณฑ สวนผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในธุรกิจอื่นๆ ลดลงในไตรมาสที่ 1   

ป 2555 เนื่องจากไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในไตรมาสที่ 4 ป 2554  
 

 

 

เอสซีจีมีเงินปนผลรับในชวงคร่ึงปแรกของป 2555 เทากับ 4,725 ลานบาท ลดลง 9% 
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เอสซีจีมีเงินสดและเงนิสด
ภายใตการบริหาร เทากับ 
40,102 ลานบาท 
 
 
 
 
จายเงนิปนผลระหวางกาล 
4.5 บาท/หุน คิดเปน 53% 
ของกําไรสาํหรับงวด 
 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเอสซีจีมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม (เอสซีจีถือ

หุน 20 - 50%) เทากับ 3,152 ลานบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจี ถือหุนตํ่ากวา 20%) 

เทากับ 1,573 ลานบาท 
 

เอสซีจียังคงมีโครงสรางทางการเงินที่ม่ันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2555 เทากับ 40,102 ลานบาท แมวาในระหวางงวดจะมีรายจาย

ลงทุนและการซ้ือธุรกิจถึง 24,840 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลงวดสุดทาย

ประจําป 2554 จํานวน 7.0 บาทตอหุน หรือคิดเปน 8,400 ลานบาท ทั้งนี้ เอสซีจี  

มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเทากับ  52,725 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน   

523 ลานบาท  

 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก

ของป 2555 ในอัตรา 4.5 บาทตอหุน เปนเงินทั้งส้ิน 5,400 ลานบาท หรือคิดเปน 53% 

ของกําไรสําหรับงวด โดยกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date) วันที่ 8 สิงหาคม 2555 

และปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
  

ตาราง 1  :  งบการเงินรวมเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

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

รายไดจากการขาย 100,541 7% -2% 203,425 9%

กําไรสําหรับงวด 4,280 -43% -28% 10,252 -39%

EBITDA 12,178 -14% 18% 22,479 -19%

EBITDA from Operations 9,492 -14% -3% 19,327 -19%

กําไรตอหุน (บาท) 3.6 -43% -28% 8.5 -39%

สรุปการจายเงินปนผล ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง คร่ึงปแรก

2555 2554 2554

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 4.5 7.0 5.5

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสําหรับงวด (%) 53% 79% 40%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
 

 

 
 
 
เอสซีจี เคมิคอลส ไดรับ
ผลกระทบจากการปรับ
มูลคาสินคาคงเหลือลดลง

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

เอสซีจี เคมคิอลส  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $893 ตอตัน ลดลงจาก

ไตรมาสกอน $128 ตอตัน และลดลง $100 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ซึ่งเปนไปตามราคาน้ํามันที่ลดลง $9 ตอบารเรล เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน  ซึ่งเปนผล
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ในไตรมาสท่ี 2 ป 2555 ทั้ง
ในบริษัทยอย และบริษัท
รวม จํานวน 2,000 ลานบาท
และจากการหยุดการผลติ
ของ BST 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอสซีจี เปเปอร  
ฟนตัวอยางตอเนื่อง 
  
 
 

จากปจจัยในเร่ืองอัตราการเติบโตในประเทศจีนและวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป  

 

ราคา Ethylene ปรับตัวลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,184 ตอตัน   

ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ปรับตัวลดลง $67 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $107 

ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ราคา Propylene  เฉล่ียใกลเคียงกับ

ไตรมาสกอนอยูที่ระดับ $1,284 ตอตัน แตลดลง $204 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน 
  

ราคา HDPE ลดลง แตลดลงในอัตราท่ีตํ่ากวาการลดลงของราคาวัตถุดิบ โดยเฉล่ียอยูที่ 

$1,387 ตอตัน ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ลดลง $8 ตอตันจากไตรมาสกอน  ราคา PP 

เพิ่มขึ้น $16 ตอตัน จากไตรมาสกอน เฉล่ียอยูที่ $1,445 ตอตัน Margin ของปโตร

เคมีภัณฑเร่ิมฟนตัว โดยสวนตางราคา HDPE-Naphtha เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน $119 

ตอตัน มาอยูที่ระดับ $494 ตอตัน และ PP-Naphtha เพิ่มขึ้น $143 ตอตัน มาอยูที่

ระดับ $551 ตอตัน 
  

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี้ เทากับ 385,000 ตัน ลดลง 

48,000 ตันเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจากการลดกําลังการผลิตของผูผลิต Olefins 

หลังจากการหยุดการผลิตของ BST  
 

PVC ในไตรมาสนี้มีสวนตางระหวางราคา PVC และ EDC/C2 เฉล่ียอยูที่ $518 ตอตัน 

เพิ่มขึ้น $94 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากราคา PVC ปรับตัวสูงขึ้น และราคา 

Ethylene ปรับตัวลดลง  Butadiene มีสวนตางระหวางราคา BD และ Naphtha ลดลง 

เนื่องจากปริมาณความตองการของสินคาปลายทางลดลง สวนตางระหวางราคา MMA 

และ Naphtha อยูในชวงขาขึ้นจากไตรมาสกอน ในขณะท่ีสวนตางระหวางราคา PTA 

และ PX ยังคงอยูในระดับตํ่า  
 

รายไดจากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส ในไตรมาสนี้ เทากับ 49,339 ลานบาท ลดลง 

7% จากไตรมาสกอน และคงท่ีเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณ

ขายที่ลดลง ในขณะท่ีมี EBITDA เทากับ 2,868 ลานบาท เพิ่มขึ้น 221% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสกอน จากเงินปนผลรับจากบริษัทรวม ทั้งนี้ เนื่องจาก Margin ของธุรกิจ

เคมีภัณฑอยูในชวงขาลง ประกอบกับการหยุดการผลิตของ BST และการปรับมูลคา

สินคาคงเหลือลดลงทั้งในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 2,000 ลานบาท ทําใหใน

ไตรมาสนี้ เอสซีจี เคมิคอลส มีผลขาดทุน 1,005 ลานบาท  
 

เอสซีจี เปเปอร 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑทั้งจากฐานการผลิตใน

ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสกอน และ 7% เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากปริมาณการขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากการ

ดําเนินงานในประเทศเวียดนาม และจากปริมาณการขายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นจากความ

ตองการสินคาในกลุมอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ในไตรมาสนี้ธุรกิจมีปริมาณการสงออก
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ปริมาณขายในประเทศ
เพิ่มขึน้ 10% จากชวง
เดียวกนัของปกอน  
ในขณะที่ราคาขายลดลง
เล็กนอย 
 

กระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 15% ของปริมาณขายรวม  ขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 มี

ปริมาณการสงออกคิดเปน 16% ราคาเศษกระดาษเทากับ $230 ตอตัน ลดลง $5 ตอ

ตัน จากไตรมาสกอน เปนผลมาจากความตองการกระดาษบรรจุภัณฑในประเทศจีน

ยังคงชลอตัว แตราคาเฉล่ียของกระดาษบรรจุภัณฑในภูมิภาคปรับสูงขึ้นจากไตรมาส

กอน $5 ตอตัน มาอยูที่ระดับ $510 ตอตัน เปนผลจากการท่ีผูผลิตปรับราคาขายสูงขึ้น 

และจากตนทุนคาขนสงที่สูงขึ้น ปริมาณขายกลองกระดาษลูกฟูกเพิ่มขึ้น 5% จาก

ไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณความตองการของลูกคาทุกกลุมเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีเม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ปริมาณขายลดลง 5% เปนผลจากสถานการณน้ําทวม

ซึ่งสงผลตอกําลังการผลิตของกลุมลูกคาอุปกรณอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร และ

จากปริมาณการสงออกไปยุโรปลดลง  
 

สําหรับกระดาษพิมพเขียน แมวาปริมาณความตองการในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 

เนื่องจากปริมาณความตองการกระดาษในกลุมโฆษณาเพิ่มสูงขึ้น แตปริมาณขายใน

ไตรมาสนี้ ลดลง 5% จากไตรมาสกอน เนื่องจากมีคูแขงกระดาษนําเขาเพิ่มสูงขึ้น 

ปริมาณการสงออก ในไตรมาสนี้ คิดเปน 23% ของปริมาณขายรวม เทียบกับ 24% 

ในชวงเดียวกันของปกอน โดยราคาขายของกระดาษพิมพเขียนในภูมิภาคของไตรมาส

นี้อยูที่ระดับ $885 ตอตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน $30 ตอตัน   เนื่องจากเปนชวงที่มี

ปริมาณความตองการสูงในกระดาษสําหรับส่ือการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต และในประเทศฮองกง ในขณะที่ราคาเย่ือกระดาษใยสั้นเพิ่มขึ้น $45 ตอตัน 

จากไตรมาสกอนมาเฉล่ียอยูที่ $650 ตอตัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจากปริมาณความ

ตองการสินคาในประเทศจีนเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาชดเชยสินคาคงเหลือในไตรมาสกอนที่อยู

ในระดับตํ่า และจากตนทุนคาขนสงที่สูงขึ้น ราคาเย่ือกระดาษใยยาวคงท่ีอยูที่ $690 

ตอตัน เนื่องจากปริมาณความตองการลดลงและมีปริมาณการผลิตเกินความตองการ

ในยุโรปและในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย   

 

ในไตรมาสนี้ เอสซีจี เปเปอร มีรายไดจากการขาย เทากับ 14,456 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

3% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณการขายของกระดาษบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น และ

เพิ่มขึ้น 4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน EBITDA เทากับ 2,370 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 7% เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น และจาก

ประสิทธิภาพในการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเทากับ  

1,101  ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% ทั้งจากไตรมาสกอน และจากชวงเดียวกันของปกอน 
 

เอสซีจี ซิเมนต  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ตลาดปูนซีเมนตในประเทศมีมูลคา 7.3 ลานตัน เพิ่มขึ้น 10% 

จากชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจ

การคาและท่ีอยูอาศัยโดยเฉพาะในเขตตางจังหวัด เอสซีจี ซิเมนต มีปริมาณการขาย

เปนไปตามแนวโนมของอุตสาหกรรม โดยระดับราคาของปูนซเีมนตเทาในประเทศเฉล่ีย

อยูที่ 1,800 บาทตอตัน ลดลงเล็กนอยจากไตรมาสกอน 
 



  

                                                                                                   หนา  5                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง  
ไดรับผลกระทบตามฤดูกาล 
และจากตนทุนที่สูงขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายไดจากการขายเพิ่มขึน้
จากชวงเดียวกันของปกอน 

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตในไตรมาสนี้ เทากับ 1.4 ลานตัน ลดลง 28% จาก

ไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณความตองการปูนซีเมนตในประเทศเพิ่มขึ้น โดยราคา 

FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอยมาอยูที่ระดับ $50.6 ตอตัน เนื่องจากตนทุนคา

ขนสงที่สูงขึ้น 
 

ในไตรมาสน้ี รายไดจากการขายของเอสซีจี ซิเมนต เทากับ 16,610 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

3% จากไตรมาสกอน และ 22% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณ

การขายที่เพิ่มขึ้นและจากการเขาซ้ือธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศอินโดนีเซียและ

นําผลการดําเนินงานมาจัดทํางบการเงินรวม ท้ังนี้ เอสซีจี ซิเมนต มี EBITDA เทากับ 

3,476 ลานบาท ลดลง 11% จากไตรมาสกอน จากตนทุนพลังงานและคาซอมแซมท่ี

สูงขึ้น ในขณะที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย 3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรสําหรับ

งวดเทากับ 2,072  ลานบาท ลดลง 18% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 4% เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน 
 

เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 รายไดจากการขายเทากับ 10,665 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3% จาก

ไตรมาสกอน และ 25% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากแรงผลักดันของ

ตลาดในประเทศท่ีเติบโตขึ้น โดยเฉพาะสินคาไฟเบอรซิเมนต และกระเบื้องเซรามิก 

รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากการเขาซ้ือบริษัท Mariwasa-Siam Ceramics ประเทศฟลิปปนส  

และนําผลการดําเนินงานมาจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากเปล่ียนสถานะเปนบริษัท

ยอยในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี้ เทากับ 1,743 ลานบาท 

ลดลง 9% จากไตรมาสกอน เนื่องจากผลกระทบของคาแรงและตนทุนพลังงานที่สูงขึ้น 

โดยธุรกิจมีกําไรสําหรับงวด 678 ลานบาท ลดลง 24% จากไตรมาสกอน  ทั้งนี้ เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การนําผลการดําเนินงานของ Mariwasa-Siam 

Ceramics มาจัดทํางบการเงินรวม สงผลให EBITDA เพิ่มขึ้น 22% และกําไรสําหรับ

งวดเพิ่มขึ้น 29% 
 

เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น  

รายไดจากการขายของเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 เทากับ 30,894 

ลานบาท ลดลง 4% จากไตรมาสกอน ตามชวงฤดูกาล ในขณะที่เพิ่มขึ้น 10% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากปริมาณความตองการสินคาที่เกียวกับการกอสราง

ในประเทศเพิ่มขึ้น และจากการรวมผลการดําเนินงานของบริษัท KOKOH ซ่ึงเปนธุรกิจ

จัดจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศอินโดนีเซีย เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน มี EBITDA ใน

ไตรมาสท่ี 2 ป 2555 เทากับ 426 ลานบาท ลดลง 21% จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนไป

ตามฤดูกาล ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 12% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ธุรกิจมีกําไร

สําหรับงวดเทากับ 243 ลานบาท ลดลง 33% จากไตรมาสกอน แตคอนขางคงที่เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนนิงานแยกตามกลุมธุรกิจ

(ลานบาท)
ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

รายไดจากการขาย 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 100,541 7% -2% 203,425 9%
เอสซีจี เคมิคอลส 49,339 0% -7% 102,239 4%
เอสซีจี เปเปอร 14,456 4% 3% 28,441 3%
เอสซีจี ซิเมนต 16,610 22% 3% 32,701 17%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 10,665 25% 3% 20,980 22%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 30,894 10% -4% 63,198 11%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 12,178 -14% 18% 22,479 -19%
เอสซีจี เคมิคอลส 2,868 -40% 221% 3,762 -61%
เอสซีจี เปเปอร 2,370 1% 7% 4,585 -6%
เอสซีจี ซิเมนต 3,476 3% -11% 7,391 4%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,743 22% -9% 3,660 29%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 426 12% -21% 968 3%
เอสซีจี การลงทุน 1,410 -20% 92% 2,144 2%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,492 -14% -3% 19,327 -19%
เอสซีจี เคมิคอลส 330 -84% -23% 758 -88%
เอสซีจี เปเปอร 2,369 1% 7% 4,584 -6%
เอสซีจี ซิเมนต 3,476 3% -11% 7,391 4%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,669 25% -13% 3,586 30%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 421 10% -22% 963 2%
เอสซีจี การลงทุน 1,343 -11% 83% 2,077 11%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค.- มิ.ย. ม.ค.- มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2555 2554 2555 2555 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 9% 12% 10% 10% 13%
เอสซีจี เคมิคอลส 1% 4% 1% 1% 6%
เอสซีจี เปเปอร 16% 17% 16% 16% 18%
เอสซีจี ซิเมนต 21% 25% 24% 23% 26%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 16% 16% 19% 17% 16%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 1% 1% 2% 2% 2%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 4,280 -43% -28% 10,252 -39%
เอสซีจี เคมิคอลส (1,005) -140% -181% 235 -97%
เอสซีจี เปเปอร 1,101 9% 9% 2,111 2%
เอสซีจี ซิเมนต 2,072 4% -18% 4,591 9%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 678 29% -24% 1,571 49%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 243 -2% -33% 606 -12%
เอสซีจี การลงทุน 1,827 15% 351% 2,232 1%

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  :  ขอมูลหน้ีสินสุทธิของเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2
2555 2555 2554 2554

เงินกูระยะส้ัน 22,568 29,461 20,192 20,520

ตางประเทศ 1,024 1,090 702 825

บาท 21,544 28,371 19,490 19,695

% ของเงินกูรวม 13% 17% 12% 13%

เงินกูระยะยาว 149,936 140,940 142,210 138,430

ตางประเทศ 14,666 13,768 14,205 15,135

บาท 135,270 127,172 128,005 123,295

% ของเงินกูรวม 87% 83% 88% 87%

เงินกูรวม 172,504 170,401 162,402 158,950

เงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร 40,102 44,827 50,288 58,229

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 23,551 31,271 22,680 8,946

เงินลงทุนชั่วคราว 10,869 7,735 7,205 9,433

เงินลงทุนเผื่อขาย 5,682 5,821 20,403 39,850

หน้ีสินสุทธิ 132,402 125,574 112,114 100,721

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2

2555 2555 2554 2554

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

อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.1 1.0 1.1 1.1

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.6 0.6 0.6 0.5

อตัราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา) 6.5 8.3 7.6 9.3

อตัราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA  (เทา) 2.9 3.0 2.4 2.0

อตัราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 0.9 0.8 0.7 0.6

อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.5 1.6 1.3 1.3

อตัราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 15% 18% 20% 25%

หมายเหตุ : หน้ีสินสุทธิ =   หน้ีสิน (ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย) หักเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร

EBITDA =   กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

     รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย =   Annualized EBITDA หารสินทรัพยรวม

อัตราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมุนเวียนหารหน้ีสินหมุนเวียน

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดบวกเงินลงทุนช่ัวคราวและลูกหน้ีการคา

     หารหน้ีสินหมุนเวียน

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย =   EBITDA หารดอกเบ้ียจาย

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA =   หน้ีสินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน =   หน้ีสินสุทธิหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน =   หน้ีสินรวมหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารสวนของผูถือหุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเฉลี่ย
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หนี้สินสุทธิ เทากับ  
132,402  ลานบาท      
เพิ่มขึน้ 20,288 ลานบาท  
จากไตรมาสที่ 4 ป 2554 
 
 
 

 
รายจายลงทนุและเงินลงทุน 
 
 

ขอมูลทางการเงิน 

เอสซีจีมีหนี้สินสุทธิ 132,402 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2554 จํานวน 

20,288 ลานบาท เม่ือเทียบกับกระแสเงินสดจาย 33,240 ลานบาท สําหรับรายจาย

ลงทุนและเงินลงทุน 24,840 ลานบาท และจายเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2554 

จํานวน 8,400 ลานบาท หรือ 7.0 บาทตอหุน อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA เพิ่ม

ขึ้นอยูที่ระดับ 2.9 เทา เปนผลจาก EBITDA ที่ลดลงในชวงขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑ 

ตนทุนทางการเงินในชวงคร่ึงปแรกของป 2555 เทากับ 3,446 ลานบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยเฉล่ียของไตรมาสนี้เทากับ 4.4%   
 

รายจายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับคร่ึงปแรกของป 2555 มีมูลคาการลงทุนเทากับ 

24,840 ลานบาท สวนใหญจากการลงทุนซื้อหุนในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 

จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจียังคงมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง พรอมมุงดําเนินกลยุทธในการขยายการ

ลงทุนในธุรกิจหลักของเอสซีจีไปยังภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่อง 

 

ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ลานบาท) มิถนุายน ธันวาคม มิถนุายน
2555 2554 2554

สินทรัพยรวม 384,118 374,738 373,213

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว 34,420 29,885 18,379

ลูกหน้ีการคา 40,052 33,625 34,657

สินคาคงเหลือ 45,490 41,838 43,795

เงินลงทุนระยะยาว 68,480 84,614 94,500

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ 161,599 156,683 152,550

หนีส้ินรวม 230,816 211,769 210,783

เจาหน้ีการคา 32,818 25,403 27,721

เงินกูรวม 172,504 162,402 158,950

สวนของผูถอืหุนรวม 153,302 162,969 162,430

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 136,259 140,199 137,883

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 17,043 22,770 24,547
 


