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บริษัทปนซเิมนต์ไทย จาํกัด ู (มหาชน) และบริษัทย่อย 
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 3 ปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2555 
 
 
 

 
ไตรมาสที 
 3/55 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 6,416 ล้านบาท 
เพิมขึน 
 & 50% จากไตรมาส
ก่อน ในขณะที
ลดลง 13% 
เมื
อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม ในช่วง 9 
เดือน ของปี 2555 เท่ากับ 
602 ล้านบาท ลดลง 6,051 
ล้านบาท จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  

 
 
 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบั 6,416 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 50% 
จากไตรมาสก่อน เนื�องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์เริ�มฟื(นตัว ประกอบกับธุรกิจซิเมนต์และ
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 
11,520 ล้านบาท ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากในไตรมาสที� 2 เป็นช่วงที�มี
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทนุ เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากบั 104,286 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 4% จากไตรมาสก่อน 
 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กําไรสําหรับงวดลดลง 13% สว่นใหญ่เป็นผลมา
จาก Margin ที�ลดลงของธุรกิจเคมีภณัฑ์ ในขณะที� EBITDA เพิ�มขึ (น 9% เนื�องจากการ
เติบโตของธุรกิจซิเมนต์ และรายได้จากการขายเพิ�มขึ (น 11% เนื�องจากปริมาณการขาย
ของธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจเคมีภณัฑ์เพิ�มสงูขึ (น 
 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 16,668       
ล้านบาท ลดลง 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื�องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับ
ผลกระทบจากช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑ์ และจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดลงในไตรมาสที� 2 ปี 2555 รวมถึงจากการหยดุการผลติของ BST เอสซีจี มี EBITDA 
เท่ากบั 33,999 ล้านบาท ลดลง 11% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�มี
รายได้จากการขายเทา่กบั 307,711 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื�องจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัสงูขึ (นและจากปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (นของทกุธุรกิจ
ในเอสซีจี 
 

ในช่วง 9 เดือนของปี 2555 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม          
602 ล้านบาท ลดลง 6,051 ล้านบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล     
มาจาก Margin ที�ลดลงของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภณัฑ์ และจากการหยดุการผลิต 
ของ BST 

 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วง 9 เดือนของปี 2555 เท่ากบั 5,002 ล้านบาท ลดลง 23% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซจีีถือ
หุ้น 20 - 50%) เท่ากบั 3,290 ล้านบาท และจากบริษัทอื�น (เอสซีจี ถือหุ้นตํ�ากวา่ 20%) 
เทา่กบั 1,712 ล้านบาท 
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
37,740 ล้านบาท 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ (นไตรมาสที� 3 ปี 2555 เทา่กบั 37,740 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างงวดจะมีรายจ่าย
ลงทนุและการซื (อธุรกิจถึง 30,439 ล้านบาท  เอสซีจี มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับ 
53,203 ล้านบาท มีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 41 วัน   

  

ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง
2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

รายได้จากการขาย 104,286 11% 4% 307,711 10%
กาํไรสาํหรับงวด 6,416 -13% 50% 16,668 -31%
EBITDA 11,520 9% -5% 33,999 -11%
EBITDA from Operations 11,382 20% 20% 30,709 -8%
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 5.3 -13% 50% 13.9 -31%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถงึ  กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 

 

 
 
 
ในไตรมาสที 
 3 ปี 2555 
ปริมาณการขาย PE/PP 
เพิมขึนจากไตรมาสก่อน 
 &
79,000 ตัน หรือเพิมขึน 
 &
21% จากไตรมาสก่อน และ
มีกําไรจากการปรับมลค่าู
สินค้าคงเหลือทังในบริษัท&
ย่อย และบริษัทร่วม จํานวน 
1,000 ล้านบาท 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมลสรุปของกลุ่มธุรกิจหลักู  

เอสซีจี เคมิคอลส์  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 ราคา Naphtha เฉลี�ยอยู่ที�ระดบั $915 ต่อตนั เพิ�มขึ (นจาก
ไตรมาสก่อน $22 ต่อตนั ตามราคานํ (ามนัดิบที�เพิ�มขึ (นจากไตรมาสก่อน $1 ต่อบาร์เรล 
ซึ�งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวนัออกกลาง อย่างไรก็ตาม ราคา 
Naphtha ลดลง $41 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นไปตามราคา
นํ (ามนัดิบที�ลดลง $3 ตอ่บาร์เรล เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

 

ราคา Ethylene ปรับตวัขึ (นตามราคา Naphtha ที�อยูใ่นช่วงขาขึ (น ราคา Ethylene เฉลี�ย
อยู่ที�ระดบั $1,200 ต่อตัน เพิ�มขึ (นจากไตรมาสก่อน $16 ต่อตนั และเพิ�มขึ (น $107     
ต่อตนั  เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที�ราคา Propylene  ลดลงจาก
ไตรมาสก่อน $28 ต่อตนั มาอยู่ที�ระดบั $1,256 ต่อตนั และลดลง $138 ต่อตนั เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
  

ราคา HDPE ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 ลดลง โดยเฉลี�ยอยู่ที� $1,343 ต่อตนั ลดลง $44 
ต่อตนั จากไตรมาสก่อน  และลดลง $56 ต่อตนั เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื�องจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ทําให้ส่วนต่างราคา HDPE-
Naphtha ลดลง $66 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และลดลง $15 ต่อตนั จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน มาอยูที่�ระดบั $428 ตอ่ตนั ราคา PP คอ่นข้างคงที� เฉลี�ยอยูที่� $1,444 ตอ่ตนั 
ลดลง $1 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน และลดลง $162 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
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ผลการดาํเนินงานได้รับ
ผลกระทบจากเหตุเพลิง
ไหม้ห้องควบคุมของ PPPC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ของปีก่อน แต่ยงัคงสงูกว่าราคา HDPE $101 ต่อตนั เป็นผลทําให้ สว่นต่างราคา PP-
Naphtha อยูที่�ระดบั $529 ตอ่ตนั ลดลง $22 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และลดลง $121 
ตอ่ตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม สว่นตา่งราคายงัคงอยู่ในช่วง
ดีขึ (น ซึ�งอยูใ่นระดบัที�สงูกวา่ในไตรมาสที� 1 ปี 2555  

 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี ( เท่ากบั 464,000 ตนั เพิ�มขึ (น 
79,000 ตนัเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากมีการ stock สินค้าในเอเชีย โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน  
 

PVC ในไตรมาสนี (มีสว่นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลี�ยอยู่ที� $463 ต่อตนั 
ลดลง $54 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน เนื�องจากเป็นฤดกูาลที�ปริมาณความต้องการใน
เอเชียอยูใ่นระดบัตํ�า ในขณะที�เพิ�มขึ (น $20 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื�องจากราคา EDC ลดตํ�าลง สําหรับ Butadiene มีสว่นต่างระหว่างราคา BD และ 
Naphtha ลดลง เนื�องจากปริมาณความต้องการของสินค้าปลายทางลดลง สว่นต่าง
ระหว่างราคา MMA และ Naphtha ลดลงตามความไม่แน่นอนของความต้องการใน
ตลาดโลก ในขณะที�สว่นตา่งระหวา่งราคา PTA และ PX ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�า  
 

รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ( เท่ากับ 52,051 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 5% จากไตรมาสก่อน และ 7% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม
ปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (น มี EBITDA เทา่กบั 3,036 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 6% จากไตรมาส
ก่อน และ 14% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เคมิคอลส์ 
กลบัมามีผลกําไร 2,270 ล้านบาท เนื�องจากมีกําไรจากการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั (งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในขณะที�กําไรสําหรับงวด
ลดลง 30% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมลดลง 
 

เอสซีจี เปเปอร์ 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภณัฑ์ทั (งจากฐานการผลิตใน
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ค่อนข้างคงที�เมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่
เพิ�มขึ (น 5% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการขายใน
ประเทศเพิ�มขึ (น ส่วนใหญ่จากลกูค้ากลุม่อาหารและเครื�องดื�ม และมีการส่งออกไปยงั
ประเทศในอาเซียนเพิ�มขึ (น สําหรับฐานการผลิตในประเทศไทย ในไตรมาสนี (ธุรกิจมี
ปริมาณการส่งออกกระดาษบรรจุภณัฑ์คิดเป็น 18% ของปริมาณขายรวม  ขณะที�ใน
ไตรมาสที� 3 ปี 2554 มีปริมาณการสง่ออกคิดเป็น 17% ราคาเศษกระดาษเทา่กบั $190 
ต่อตัน ลดลง $40 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากความต้องการกระดาษ   
บรรจุภณัฑ์ในตลาดโลกยงัคงชะลอตวั ราคาเฉลี�ยของกระดาษบรรจุภณัฑ์ในภมูิภาค
ลดลงจากไตรมาสก่อน $5 ต่อตนั มาอยู่ที�ระดับ $505 ต่อตัน ปริมาณขายกล่อง
กระดาษลกูฟกูเพิ�มขึ (น 9% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณความต้องการของสินค้า
กลุม่อปุโภคบริโภคเพิ�มขึ (น  
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ในไตรมาสที 
 3 ปี 2555
ปริมาณขายในประเทศ
เพิมขึน
 &  16% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  
เนืองจากปริมาณความ

ต้องการของลกค้าทุกกลุ่มู
เพิมสงขึน
 &ู  
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกระดาษพิมพ์เขียน ปริมาณการขายในประเทศเพิ�มขึ (น 7% เมื�อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากทุกกลุ่มลูกค้า ประกอบกับเป็นฤดูกาลที�มีปริมาณความต้องการ
กระดาษในกลุ่ม publication and commercial เพิ�มสงูขึ (น จากงานสปัดาห์หนงัสือ
แห่งชาติและช่วงเทศกาลสิ (นปี แต่เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนปริมาณขายใน
ไตรมาสนี ( ลดลง 3% จากปริมาณการสง่ออกที�ลดลงตามปริมาณความต้องการที�ชะลอ
ตวัลง ประกอบกบัการสง่ออกที�ลดลงเนื�องจากเพลิงไหม้ห้องควบคมุของบริษัท ฟินิคซ 
พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) (หรือ PPPC)  ปริมาณการส่งออก ในไตรมาสนี ( 
คิดเป็น 20% ของปริมาณขายรวม เทียบกบั 25% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยราคา
ขายของกระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาคของไตรมาสนี (อยูที่�ระดบั $830 ต่อตนั ลดลงจาก
ไตรมาสก่อน $55 ตอ่ตนั   เนื�องจากเป็นช่วงที�ปริมาณความต้องการในภมูิภาคชะลอตวั 
และปริมาณการผลติยงัคงเกินความต้องการ และตามราคาเยื�อกระดาษที�อยู่ในช่วงขา
ลง ราคาเยื�อกระดาษใยสั (นและเยื�อกระดาษใยยาว ลดลงจากไตรมาสก่อน $20 ต่อตนั  
และ $60 ตอ่ตนั ตามลาํดบั มาเฉลี�ยอยูที่� $630 ตอ่ตนั เนื�องจากปริมาณความต้องการ
กระดาษลดลง และจากราคากระดาษในประเทศจีนลดลง  

 

ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 14,585 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 
1% จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ (น 2% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน EBITDA 
เทา่กบั 2,273 ล้านบาท ลดลง 4% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากต้นทนุการผลิต
กระดาษพิมพ์เขียนสูงขึ (น ซึ�งเป็นผลมาจากเหตุเพลิงไหม้ห้องควบคุมของโรงงาน
กระดาษ PPPC จงัหวดัขอนแก่น ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ธุรกิจมีกําไร
สําหรับงวดเท่ากบั  851  ล้านบาท ลดลง 23% จากไตรมาสก่อน และ 7% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 
 

เอสซีจี ซิเมนต์  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 ตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศมีมลูค่า 7.9 ล้านตนั เพิ�มขึ (น 16% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากปริมาณความต้องการที�เพิ�มขึ (นของทุกภาค
ธุรกิจ ทั (งกลุ่มธุรกิจที�อยู่อาศยั ภาครัฐบาล และธุรกิจการค้า ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือน
ของปี 2555 ปริมาณการขายซีเมนต์ในประเทศรวมสําหรับผู้ผลิตทุกรายเพิ�มขึ (น 11% 
เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เอสซีจี ซิเมนต์ มีปริมาณการขายเป็นไปตาม
แนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยระดบัราคาของปูนซีเมนต์เทาในประเทศใกล้เคียงกับ
ไตรมาสก่อน เฉลี�ยอยูที่� 1,800 บาทตอ่ตนั  
 

ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ในไตรมาสนี ( เท่ากับ 1.4 ล้านตัน คงที�เมื�อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน แต่ลดลง 0.3 ล้านตนั เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจาก
ปริมาณการขายปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ�มสูงขึ (น โดยราคา FOB เฉลี�ยในไตรมาสนี (
เพิ�มขึ (นเล็กน้อยมาอยู่ที�ระดับ $52 ต่อตัน เนื�องจากมีการเปลี�ยนสดัส่วนการขาย
ผลติภณัฑ์ โดยลดปริมาณการขายปนูเม็ดลง 
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 & 18% เมือ


เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ในขณะทีลดลง 
 2% 
จากไตรมาสก่อน เนืองจาก

ปัจจัยตามฤดกาลู   
 
 
 
 
 
 

 
รายได้จากการขายเพิมขึน
 &

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ในขณะทีผลการดาํเนินงาน

ลดลงเมือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน
เนือง
 จากต้นทุนทีสงขึน
 &ู  

ในไตรมาสนี ( รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์ เท่ากับ 17,696 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 
7% จากไตรมาสก่อน และ 29% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากปริมาณ
การขายปนูซีเมนต์เทาและคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศเพิ�มขึ (น ประกอบกบัการเข้าซื (อ
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศอินโดนีเซียและนําผลการดําเนินงานมาจัดทํา       
งบการเงินรวม เอสซีจี ซิเมนต์ มี EBITDA เท่ากบั 3,957 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 14% จาก
ไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ (น 24% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน กําไรสําหรับงวด
เท่ากบั 2,453  ล้านบาท เพิ�มขึ (น 18% จากไตรมาสก่อน และ 33% เมื�อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 
 

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 รายได้จากการขายเทา่กบั 10,502 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 18% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื�องจากตลาดในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
โดยเฉพาะสินค้ากระเบื (องเซรามิก รวมทั (งเพิ�มขึ (นจากการนําผลการดําเนินงานของ
บริษัท Mariwasa-Siam Ceramics บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ มาจัดทํา           
งบการเงินรวม ในขณะที�รายได้จากการขายลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนื�องจาก
ปัจจยัตามฤดกูาล ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี ( เทา่กบั 1,620 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 15% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน กําไรสําหรับ
งวด 768 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 51% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ�มขึ (น 13% 
จากไตรมาสก่อน  ส่วนหนึ�งมาจากรายได้จากการเคลมประกันความเสียหายจาก        
นํ (าทว่ม  และกําไรจากการขายที�ดิน ของTGCI  
 

เอสซีจี ดสิทริบวิชั)น  

รายได้จากการขายของเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 เท่ากบั 32,507 
ล้านบาท เพิ�มขึ (น 14% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ�มขึ (น 5% จาก
ไตรมาสก่อน จากปริมาณความต้องการสนิค้าที�เกี�ยวกบัการก่อสร้างในประเทศเพิ�มขึ (น 
และจากการรวมผลการดําเนินงานของบริษัท KOKOH ซึ�งเป็นธุรกิจจดัจําหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซีย เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น มี EBITDA ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 
เท่ากับ 424 ล้านบาท ลดลง 17% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนค่าแรงเพิ�มสูงขึ (น ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ   
262 ล้านบาท ลดลง 31% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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ตาราง 2  :  ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

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

งบการเงินรวมเอสซีจี 104,286 11% 4% 307,711 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 52,051 7% 5% 154,290 5%
เอสซีจี เปเปอร์ 14,585 2% 1% 43,026 3%
เอสซีจี ซิเมนต์ 17,696 29% 7% 50,397 21%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 10,502 18% -2% 31,482 20%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 32,507 14% 5% 95,705 12%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 11,520 9% -5% 33,999 -11%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 3,036 14% 6% 6,798 -45%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,273 -3% -4% 6,858 -5%
เอสซีจี ซิเมนต์ 3,957 24% 14% 11,348 10%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 1,620 15% -7% 5,280 24%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 424 -17% 0% 1,392 -4%
เอสซีจี การลงทนุ 353 10% -75% 2,497 3%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA from Operations 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 11,382 20% 20% 30,709 -8%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,925 72% 786% 3,683 -54%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,273 -3% -4% 6,857 -5%
เอสซีจี ซิเมนต์ 3,957 24% 14% 11,348 10%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 1,592 23% -5% 5,178 28%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 424 -17% 1% 1,387 -5%
เอสซีจี การลงทนุ 353 10% -74% 2,430 11%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย.
EBITDA Margins (%) 2555 2554 2555 2555 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 11% 10% 9% 10% 12%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 6% 3% 1% 2% 5%
เอสซีจี เปเปอร์ 16% 16% 16% 16% 17%
เอสซีจี ซิเมนต์ 22% 23% 21% 23% 25%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 15% 15% 16% 16% 15%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 1% 2% 1% 1% 2%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง
กําไรสําหรับงวด 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 6,416 -13% 50% 16,668 -31%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,270 -30% n/a 2,505 -76%
เอสซีจี เปเปอร์ 851 -7% -23% 2,962 -1%
เอสซีจี ซิเมนต์ 2,453 33% 18% 7,044 16%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 768 51% 13% 2,339 50%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 262 -31% 8% 868 -19%
เอสซีจี การลงทนุ 435 -38% -76% 2,667 -8%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถงึ  กําไรกอ่นหกัดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรกอ่นหกัดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย
EBITDA Margins หมายถงึ  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Vสินสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3
2555 2555 2554 2554

เงินกู้ระยะสัVน 19,757 22,568 20,192 16,314

ตา่งประเทศ 1,195 1,024 702 729
บาท 18,562 21,544 19,490 15,585
% ของเงินกู้รวม 12% 13% 12% 10%
เงินกู้ระยะยาว 149,758 149,936 142,210 142,495
ตา่งประเทศ 13,079 14,666 14,205 14,092
บาท 136,679 135,270 128,005 128,403
% ของเงินกู้รวม 88% 87% 88% 90%

เงินกู้รวม 169,515 172,504 162,402 158,809

เงินสดและเงนิสดภายใต้การบริหาร 37,740 40,102 50,288 49,662
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 19,555 23,551 22,680 14,101
เงินลงทนุชั�วคราว 12,542 10,869 7,205 5,680
เงินลงทนุเผื�อขาย 5,643 5,682 20,403 29,881

หนี Vสินสุทธิ 131,775 132,402 112,114 109,147

อัตราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3
2555 2555 2554 2554

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สินทรัพย์ (%) 12% 12% 12% 13%
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.1 1.1 1.1 1.1
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.6 0.6 0.6 0.5

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี (ย (เทา่) 7.3 6.5 7.6 8.8

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่ EBITDA  (เทา่) 2.9 2.9 2.4 2.2

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.9 0.9 0.7 0.7

อตัราสว่นหนี (สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.5 1.5 1.3 1.3

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 16% 15% 20% 24%

หมายเหต ุ: หนี (สินสทุธิ =   หนี (สิน (ที�มีภาระดอกเบี (ย) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อตัราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั�วคราวและลูกหนี (การค้า

     หารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย =   EBITDA หารดอกเบี (ยจ่าย

อตัราส่วนหนี (สินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนี (สินสทุธิหาร Annualized EBITDA 

อตัราส่วนหนี (สินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนหนี (สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนีสินสุทธิ&  เท่ากับ  
131,775  ล้านบาท      
เพิมขึน 
 & 19,661 ล้านบาท  
จากไตรมาสที
 4 ปี 2554 
 
 
 

 
รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
 
 

ข้อมลทางการเงนิู  

เอสซีจีมีหนี (สินสุทธิ 131,775 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากไตรมาสที� 4 ปี 2554 จํานวน 
19,661 ล้านบาท เมื�อเทียบกบักระแสเงินสดจ่าย 44,239 ล้านบาท สําหรับรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน 30,439 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2554 
และเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2555 จํานวนรวม 13,800 ล้านบาท อตัราสว่นหนี (สินสทุธิ
ต่อ EBITDA อยู่ที�ระดบั 2.9 เท่า เป็นผลจาก EBITDA ที�ลดลงของธุรกิจเคมีภณัฑ์ 
ต้นทุนทางการเงินในช่วง 9 เดือนของปี 2555 เท่ากับ 4,685 ล้านบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบี (ยเฉลี�ยของไตรมาสนี (เทา่กบั 4.4%   
 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุสําหรับช่วง 9 เดือนของปี 2555 มีมลูค่าการลงทนุเท่ากบั 
30,439 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการลงทนุซื (อหุ้นในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ 
จํากดั (มหาชน) ลงทนุในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศอินโดนีเซีย และอื�นๆ ทั (งนี ( 
เอสซีจียงัคงมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องและมีสถานะทางการเงินที�
แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งดําเนินกลยทุธ์ในการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกัของเอสซีจีไปยงั
ภมูิภาคอาเซียนอยา่งตอ่เนื�อง 

 

ตาราง 4  :  รายการสาํคัญในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) กันยายน ธันวาคม กันยายน
2555 2554 2554

สินทรัพย์รวม 386,042 374,738 372,477

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว 32,097 29,885 19,781
ลกูหนี (การค้า 41,091 33,625 33,568
สินค้าคงเหลือ 47,779 41,838 44,676

เงินลงทนุระยะยาว 69,807 84,614 93,189
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 162,590 156,683 153,101

หนี Vสินรวม 231,126 211,769 212,731

เจ้าหนี (การค้า 35,667 25,403 30,579
เงินกู้ รวม 169,515 162,402 158,809

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 154,916 162,969 159,746

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 137,058 140,199 135,721
สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 17,858 22,770 24,025

 


