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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 1 ปี 2556 

 
 

ไตรมาสที
 1 ปี 2556 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 8,796 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม 1,799 ล้านบาท 
เพิ
มขึ,น 1,455  ล้านบาท   
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 
 

 
 
เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
41,721 ล้านบาท 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบั 8,796 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 47% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของทกุธุรกิจ ประกอบกบั
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที�ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ )าท่วมเริ�ม
ฟื)นตวั รวมทั )งในไตรมาสนี )เอสซีจีมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนประมาณ 1,000 ล้านบาท 
เอสซีจีมี EBITDA เท่ากบั 12,858 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 25% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เป็นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณัฑ์เริ�มฟื)นตวัและจากปริมาณขายที�เพิ�มขึ )นของ
ธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากบั 
109,439 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากปริมาณขายของ
ธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้างเพิ�มสงูขึ )น 
 

เมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดเพิ�มขึ )น 27% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ปริมาณขายที�เพิ�มขึ )นของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและ Margin ของธุรกิจ
เคมีภณัฑ์เริ�มฟื)นตวั โดยเอสซีจีมี EBITDA และรายได้จากการขายเพิ�มขึ )น 10% จาก    
ไตรมาสก่อน 
 
ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 เอสซีจีมีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,799 ล้านบาท 
เพิ�มขึ )น 840 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ )น 1,455 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการฟื)นตวัของบริษัทร่วมในประเทศที�
ในไตรมาสที� 1 ปี 2555 ยงัคงได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํ )าทว่ม 
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในไตรมาสที� 1 ปี 2556 เท่ากับ 705 ล้านบาท ลดลง 28% เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 
20 - 50%) เท่ากับ 431 ล้านบาท และจากบริษัทอื�น (เอสซีจีถือหุ้นตํ�ากว่า 20%) 
เทา่กบั 274 ล้านบาท 
 
เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ )นไตรมาสที� 1 ปี 2556 เทา่กบั 41,721 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ 
มลูคา่ 5,566 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 59,009 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 8,615 
ล้านบาท จากไตรมาสก่อน เนื�องจากลูกหนี )ที�เพิ�มสงูขึ )น ในขณะที�มีอตัราหมุนเวียน
สนิค้าคงเหลอืตอ่ยอดขายเทา่กบั 38 วนั ลดลงจากไตรมาสที� 4 ปี 2555 ที�มี 44 วนั 
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ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
2556 Y-o-Y Q-o-Q 2555

รายได้จากการขาย 109,439 6% 10% 407,601
กาํไรสําหรับงวด 8,796 47% 27% 23,580
EBITDA 12,858 25% 10% 45,716
EBITDA from Operations 12,427 26% 8% 42,171
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 7.3 47% 27% 19.7

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

EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรก่อนหกัดอกเบี )ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 

 

 
 
 

ไตรมาสที
 1 ปี 2556 
เป็นช่วงฟื, นตัวของ Margin 
และปริมาณการขาย  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของกลุ่มธุรกิจหลัก 

เอสซีจี เคมิคอลส์  

ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 ราคานํ )ามนัดิบสงูขึ )นเล็กน้อยมาอยู่ที�ระดบั $113 ต่อบาร์เรล 
ในขณะที�ราคา Naphtha เฉลี�ยอยู่ที�ระดบั $961 ต่อตนั เพิ�มขึ )นจากไตรมาสก่อน $17 
ตอ่ตนั เนื�องจาก ปริมาณความต้องการที�เพิ�มขึ )นของ Polyolefins และ Gasoline 
 

ราคา Ethylene และ Propylene ปรับตวัเพิ�มขึ )น 9% และ 5% จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที�
ระดบั $1,395 ต่อตนั และ $1,306 ต่อตนั ตามลําดบั เป็นผลจากการกลบัมากักตุน   
สินค้าและกําลงัการผลิตที�ลดตํ�าลงของโรงกลั�นนํ )ามนัในตะวนัออกกลางจากการหยุด
ซอ่มบํารุงตามแผน 
 

ความต้องการที�เพิ�มขึ )นตามฤดูกาลของ Polyolefins ทําให้ราคาขายเพิ�มสงูขึ )น โดย
ราคา HDPE อยูที่� $1,483 ต่อตนั เพิ�มขึ )น $90 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน และ $87 ต่อตนั 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�ราคา PP ปรับตวัสงูขึ )นอยูที่� $1,542 ตอ่ตนั 
เพิ�มขึ )น $79 ต่อตนัจากไตรมาสก่อน และ $114 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน ผลจากราคา Polymer ที�เพิ�มขึ )นมากกว่าต้นทุนวตัถุดิบ ทําให้ส่วนต่างราคา 
HDPE-Naphtha เพิ�มขึ )น $73 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน และ $147 ต่อตนัเมื�อ
เทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที�ระดบั $521 ต่อตนั เช่นเดียวกนักบัส่วนต่าง
ราคา PP-Naphtha ที�เพิ�มขึ )น $62 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อนและ $173 ต่อตนั 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูที่�ระดบั $581 ตอ่ตนั 
 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี )เท่ากับ 446,000 ตนั เพิ�มขึ )น 
30,000 ตนั เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากปริมาณความต้องการที�เพิ�มขึ )น 
 

PVC ในไตรมาสนี )มีสว่นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลี�ยอยู่ที� $405 ต่อตนั 
ลดลง $47 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และ $19 ตอ่ตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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เป็นช่วงฟื, นตัวของ Margin 
และปริมาณขายในประเทศ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื�องจากราคา EDC และ Ethylene ที�สงูขึ )น สําหรับ Butadiene มีสว่นต่างระหว่าง
ราคา BD และ Naphtha ค่อนข้างตํ�าเนื�องจากราคายางลดลง ในขณะที�ส่วนต่าง
ระหว่างราคา MMA และ Naphtha ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และสว่นต่างระหว่าง
ราคา PTA และ PX ลดลงตามปริมาณความต้องการที�ลดลง 

 

รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ) เท่ากับ 53,478 ล้านบาท 
เพิ�มขึ )น 9% จากไตรมาสก่อน และ 1% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจาก
ทั )งปริมาณขายและราคาขายที�เพิ�มสูงขึ )น ทั )งนี ) ผลจาก Margin ที�เพิ�มขึ )นส่งผลให้ 
EBITDA เพิ�มขึ )น 77% จากไตรมาสก่อน และ 262% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
มาอยูที่�ระดบั 3,235 ล้านบาท กําไรสําหรับงวดเท่ากบั 2,629 ล้านบาท เพิ�มสงูขึ )นมาก
เป็นผลจากสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ )นจากที�เคยเป็นขาดทุนใน 
ไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ )น 112% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาก Margin ที�เพิ�มขึ )น 
 
เอสซีจี เปเปอร์ 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 ปริมาณขายกระดาษอตุสาหกรรมเพิ�มขึ )น 2% จากไตรมาสกอ่น
เป็นผลจากปริมาณความต้องการของตลาดที�เพิ�มสูงขึ )น โดยรายได้จากการขาย
ของธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์ในไตรมาสนี )เท่ากบั 10,365 ล้านบาท 
ซึ�งเพิ�มขึ )น 2% จากไตรมาสก่อน และ 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั )งนี ) ปริมาณ
การส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศไทยคิดเป็น 15% ของปริมาณขายรวมซึ�ง
ใกล้เคียงกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉลี�ยของเศษกระดาษลดลง $5 ต่อตนั 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $215 ต่อตนั สาเหตหุลกัจากปริมาณความต้องการ
เศษกระดาษจากจีนลดลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในขณะที�ราคาเฉลี�ยของกระดาษ
อตุสาหกรรมในภมูิภาคอยูที่�ระดบั $515 ตอ่ตนั เพิ�มขึ )น $10 ตอ่ตนัจากไตรมาสก่อน  
 

ธุรกิจบรรจุภณัฑ์มียอดขายคิดเป็น 42% ของยอดขายรวม ทั )งนี ) ปริมาณขายเพิ�มขึ )น 
7% จากไตรมาสก่อน และ 20% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากความต้องการของ
ตลาดทกุประเภท โดยเฉพาะตลาดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะนี ) เอสซีจี เปเปอร์
ถือเป็นผู้นําด้านบรรจุภณัฑ์ที�ทําจากกระดาษด้วยการมีฐานการตลาดครอบคลมุทั )ง
ในประเทศไทย เวียดนาม และสงิคโปร์ 
 

สาํหรับธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )มีปริมาณขายในประเทศเพิ�มขึ )น 8% จาก
ไตรมาสก่อน เป็นผลจากความต้องการที�เริ�มฟื)นตวัจากสิ )นปีก่อนและความต้องการที�
เพิ�มขึ )นจากงานสปัดาห์หนงัสอืแหง่ชาติและงานอื�นๆในเดือนมีนาคม 2556 โดยรายได้
จากการขายของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )เท่ากบั 4,709 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 
11% จากไตรมาสก่อนและ 9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั )งนี ) ปริมาณการสง่ออกใน
ไตรมาสนี )คิดเป็น 23% ของปริมาณขายรวม ในขณะที�ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ปริมาณการสง่ออกคิดเป็น 24% ของปริมาณขายรวม โดยราคาเยื�อใยสั )นอยู่ที� $655 
ตอ่ตนั เพิ�มขึ )น $35 ตอ่ตนั และเยื�อใยยาวอยูที่� $670 ตอ่ตนั เพิ�มขึ )น $mn ต่อตนั สาเหตุ
หลักจากปริมาณขายเยื�อในตลาดมีไม่เพียงพอ เป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบํารุง
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ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ
ขยายตัว 10% เมื
อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงงานของผู้ผลิตเยื�อใยสั )นในบราซิลระหว่างช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปีนี ) 
(กระทบปริมาณเยื�อในตลาดประมาณ 200,000 ตนั) ประกอบกับความต้องการของ
ตลาดที�เพิ�มขึ )นหลงัจากช่วงตรุษจีนที�ผ่านมา ราคากระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาคอยู่ที�
ระดบั $830 ตอ่ตนั เพิ�มขึ )น $10 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน ตามราคาเยื�อกระดาษที�ปรับ
เพิ�มขึ )นจากความต้องการที�ปรับเพิ�มขึ )นในช่วงฤดใูบไม้ผล ิ
 

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) (หรือ PPPC) กลับมาเดิน
สายการผลติเยื�อได้เต็มกําลงัตั )งแตต้่นปี 2556 หลงัจากเหตกุารณ์เพลงิไหม้ 
 

ในไตรมาสนี ) เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 15,074 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 
5% จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ )น 8% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปัจจยัตาม
ฤดกูาลของทั )งธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์และธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 
โดย EBITDA ในไตรมาสนี )เท่ากบั 2,789 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 40% จากไตรมาสก่อนและ
เพิ�มขึ )น 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย EBITDA ที�เพิ�มขึ )นจากไตรมาสก่อน
เนื�องจากความต้องการตามฤดกูาลเพิ�มขึ )นและ PPPC กลบัมาเดินสายการผลิตเยื�อได้
หลงัจากเหตกุารณ์เพลิงไหม้ห้องควบคมุของโรงงาน ทั )งนี ) ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรม
และบรรจุภณัฑ์มี EBITDA คิดเป็น 77% ของ EBITDA รวม ในขณะที�อีก 23% เป็น
ของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 
 

กําไรในไตรมาสนี )เท่ากบั 1,342 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 124% จากไตรมาสก่อน และ 33% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ�ง  80% ของกําไรทั )งหมดมาจากธุร กิจกระดาษ
อตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ ในขณะที�อีก 20% เป็นของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 
 
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2556 ตลาดปูนซีเมนต์เทาในประเทศอยู่ที�ประมาณ 8 ล้านต ัน 
ขยายตวั 10% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อน ใน    
ไตรมาสนี ) เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้างมีปริมาณขายเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั
กับตลาดโดยรวม โดยมีราคาปูนซีเมนต์เทาอยู่ในช่วง 1,800 – 1,850 บาทต่อตัน 
ใกล้เคียงกบัไตรมาสที�ผา่นมา 
 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสนี )เท่ากบั 1.3 ล้านตนั ลดลง 0.6 ล้านตนั
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการเติบโตของตลาดภายในประเทศ โดย
มีราคาเฉลี�ย FOB ลดลงมาอยู่ที�ระดบั $52 ต่อตนั ในขณะที�เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน
ปริมาณการส่งออกเพิ�มขึ )น 0.3 ล้านตัน เนื�องจากในไตรมาสก่อนมีการซ่อมบํารุง
โรงงาน 
 

สาํหรับตลาดผลติภณัฑ์ก่อสร้างอื�นในภมูิภาคอาเซียน (เซรามิก, กระเบื )องหลงัคา และ
บล๊อกคอนกรีต เป็นต้น) เริ�มขยายตวัตามการเติบโตของอตุสาหกรรมก่อสร้างในภาค
ที�อยูอ่าศยั โดยในไตรมาสนี )อตัราการขยายตวัของตลาดผลิตภณัฑ์ก่อสร้างในประเทศ
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนตํ�ากว่าอตัราการขยายตวัของตลาดปูนซีเมนต์เทา 
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เนื�องจากไตรมาสที� 1 ปี 2555 เป็นช่วงฟื)นฟูหลงันํ )าท่วมซึ�งมีความต้องการในสินค้า
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมากเป็นพิเศษ ปริมาณขายกระเบื )องเซรามิก (ปูพื )นและบุผนงั) ใน
ภมูิภาค (ไทย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์) ปรับตวัเพิ�มขึ )น 6% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน และ 10% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาล ทั )งนี ) เมื�อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าราคาขายของกระเบื )องเซรามิกเพิ�มขึ )น
เล็กน้อยชดเชยกบัต้นทนุพลงังานที�เพิ�มขึ )นทั�วทั )งภมูิภาค อย่างไรก็ตามลดลงเล็กน้อย
สาํหรับตลาดในประเทศอินโดนีเซียเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน 
 

ในไตรมาสนี ) เอสซีจ ี ซ ิเมนต์-ผล ิตภณัฑ์ก ่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากบั    
43,237 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 14% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณขายที�
เพิ�มขึ )นของทั )งปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื�นๆ ประกอบกับมีการรวมผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ และเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อนพบว่ารายได้จาก
การขายเพิ�มขึ )น 13% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปัจจัยตามฤดูกาล และมี EBITDA 
เพิ�มขึ )นเล็กน้อยที� 4% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนการ
ผลิตที�สงูขึ )น (ค่าไฟฟ้าและค่าแรง) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เพิ�มสงูขึ )นด้วย ในขณะที� 
EBITDA เพิ�มขึ )น 32% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากปัจจัยตามฤดูกาล ทั )งนี ) 
กําไรสําหรับงวดเท่ากบั 4,042 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 
39% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน ซึ�งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขายและ EBITDA 
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ตาราง 2  :  ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

รายได้จากการขาย 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 109,439 6% 10% 407,601
เอสซีจี เคมิคอลส์ 53,478 1% 9% 203,539
เอสซีจี เปเปอร์ 15,074 8% 5% 57,430
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 43,237 14% 13% 154,537
สว่นงานอื�น 24 -35% -33% 146

ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 12,858 25% 10% 45,716
เอสซีจี เคมิคอลส์ 3,235 262% 77% 8,628
เอสซีจี เปเปอร์ 2,789 26% 40% 8,844
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 6,629 4% 32% 23,009
สว่นงานอื�น 249 -70% -91% 5,441

ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA from Operations 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 12,427 26% 8% 42,171
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,923 n.a. 63% 5,477
เอสซีจี เปเปอร์ 2,789 26% 40% 8,843
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 6,510 2% 32% 22,823
สว่นงานอื�น 249 -70% -90% 5,235

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2556 2555 2555 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 11% 10% 11% 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5% 1% 4% 3%
เอสซีจี เปเปอร์ 19% 16% 14% 15%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 15% 17% 13% 15%

ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
กาํไรสําหรับงวด 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,796 47% 27% 23,580
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,629 112% n.a. 2,690
เอสซีจี เปเปอร์ 1,342 33% 124% 3,560
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 4,042 6% 39% 13,129
สว่นงานอื�น 851 n.a. -71% 4,293

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหกัดอกเบี )ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหกัดอกเบี )ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย
EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
กําไรสาํหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Uสินสุทธิของเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
2556 2555 2555

เงนิกู้ระยะสั Uน 23,140 13,876 29,421

ตา่งประเทศ 1,715 1,227 1,090
บาท 21,425 12,649 28,331
% ของเงินกู้รวม 13% 8% 17%
เงนิกู้ระยะยาว 159,614 161,700 140,940
ตา่งประเทศ 11,236 12,943 13,768
บาท 148,378 148,757 127,172
% ของเงินกู้รวม 87% 92% 83%

เงนิกู้รวม 182,754 175,576 170,361

เงนิสดและเงนิสดภายใต้การบริหาร 41,721 38,533 44,827
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 28,050 25,064 31,271
เงินลงทนุชั�วคราว 7,627 7,677 7,735
เงินลงทนุเผื�อขาย 6,044 5,792 5,821

หนี Uสินสุทธิ 141,033 137,043 125,534

อตัราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
2556 2555 2555

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สนิทรัพย์ (%) 13% 12% 11%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.2 1.3 1.0
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.7 0.7 0.6

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี )ย (เท่า) 7.5 6.3 5.9

อตัราสว่นหนี )สินสทุธิตอ่ EBITDA  (เทา่) 2.7 3.0 3.0

อตัราสว่นหนี )สินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.9 0.9 0.8

อตัราสว่นหนี )สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.6 1.5 1.6

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 25% 17% 18%

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

EBITDA =   กําไรก่อนหกัดอกเบี )ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อตัราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี )สินหมนุเวียน

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทนุชั�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

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนี,สินสุทธิ เท่ากับ  
141,033 ล้านบาท      
เพิ
มขึ,น 3,990 ล้านบาท  
จากไตรมาสก่อน 
 

 
รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
สําหรับไตรมาสที
 1 ปี 2556 
เท่ากับ 5,566 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนี )สนิสทุธิ 141,033 ล้านบาท เพิ�มขึ )นจากไตรมาสที� 4 ปี 2555 จํานวน 3,990 
ล้านบาท อตัราสว่นหนี )สนิสทุธิตอ่ EBITDA ลดลงมาอยูที่�ระดบั 2.7 เทา่ เป็นผลมาจาก 
EBITDA ที�เพิ�มขึ )นของธุรกิจเคมีภณัฑ์ ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสนี )เท่ากบั 685 ล้านบาท 
โดยมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนประมาณ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี )ยเฉลี�ยของ  
ไตรมาสนี )เทา่กบั 4.1% 
 
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
5,566 ล้านบาท โดยคาดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนของทั )งปี 2556 เป็นเงิน
ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาท ทั )งนี ) เอสซีจียงัคงมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องและมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารเพียงพอ พร้อมที�จะ
มุ่งดําเนินกลยทุธ์ในการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกัของเอสซีจีไปยงัภมูิภาคอาเซียน
อยา่งตอ่เนื�อง 

 

ตาราง 4  :  รายการสาํคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) มีนาคม ธันวาคม มีนาคม
2556 2555 2555

สินทรัพย์รวม 407,940 395,573 386,780

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว 35,677 32,741 39,006
ลกูหนี )การค้าและลกูหนี )อื�น 49,334 42,877 46,757
สินค้าคงเหลือ 46,679 48,890 45,661

เงินลงทนุระยะยาว 82,518 80,909 72,177
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 165,812 165,292 159,029

หนี Uสินรวม 248,306 234,450 238,865

เจ้าหนี )การค้าและเจ้าหนี )อื�น 43,527 45,471 45,556
เงินกู้ รวม 182,754 175,576 170,361

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 159,634 161,123 147,915

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 142,570 143,186 132,502
สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 17,064 17,937 15,413

 


