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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 2 ปี 2556 และช่วงครึ)งปีแรกของปี 2556 

 
 

ไตรมาสที
 2 ปี 2556 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 9,924 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม ในช่วงครึ
งปี
แรกของปี 2556 เท่ากับ 
3,696 ล้านบาท เพิ
มขึ-น 
3,661 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

 
 
 
 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 2 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสาํหรับงวดเทา่กบั 9,924 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 132% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภัณฑ์เริ�มฟื(นตัว 
ปริมาณความต้องการซีเมนต์ในประเทศเพิ�มสงูขึ (น และจากเงินปันผลรับที�ได้จากเอสซีจี 
การลงทนุ ในสว่นงานอื�น เอสซีจีมี EBITDA เทา่กบั 17,304 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 42% เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของทกุธุรกิจ และมีรายได้จากการขาย
เท่ากบั 106,541 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากปริมาณ
การขายซีเมนต์ในประเทศและสนิค้าเคมีภณัฑ์เพิ�มสงูขึ (น 
 

เมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดเพิ�มขึ (น 13% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
เงินปันผลรับที�ได้จากเอสซีจี การลงทนุ ในสว่นงานอื�น โดยเอสซีจีมี EBITDA เพิ�มขึ (น 
35% จากไตรมาสก่อน จากธุรกิจเคมีภณัฑ์มีส่วนต่างราคาเพิ�มขึ (นจากต้นทนุราคา 
Naphtha ที�ลดตํ�าลง 
 

ผลการดําเนินงานครึ�งปีแรกของปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 18,720 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากมีปริมาณความต้องการซีเมนต์
ในประเทศที�เพิ�มสูงขึ (น และ Margin ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ที�เริ�มฟื(นตัวจากช่วงขาลง
ในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2555 โดยเอสซีจีมี EBITDA เทา่กบั 30,162 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 34% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากบั 215,980 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (นของทุกธุรกิจใน
เอสซีจี 
 
ในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2556 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,696 
ล้านบาท เพิ�มขึ (น 3,661 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจาก
การฟื(นตวัของบริษัทร่วมในประเทศที�ในไตรมาสที� 1 ปี 2555 ยงัคงได้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์นํ (าทว่ม และประกอบกบัผลการดําเนินงานที�ดีขึ (นของบริษัทร่วมในธุรกิจ
เคมีภณัฑ์ 
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2556 เท่ากบั 4,957 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 5% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจี
ถือหุ้น 20 - 50%) เทา่กบั 2,248 ล้านบาท และจากบริษัทอื�น (เอสซีจีถือหุ้นตํ�ากวา่ 20%) 
เทา่กบั 2,709 ล้านบาท 
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
40,381 ล้านบาท 
 
 
 

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
5.5 บาท/หุ้น 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ (นไตรมาสที� 2 ปี 2556 เทา่กบั 40,381 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ
ในช่วงครึ�งปีแรกเทา่กบั 17,732 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 59,320 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนเท่ากับ 311 ล้านบาท ในขณะที�มีอตัราหมุนเวียน
สนิค้าคงเหลอืตอ่ยอดขายเทา่กบั 41 วนั เพิ�มขึ (นจากไตรมาสที� 1 ปี 2556 ที�มี 38 วนั 
 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ�งปีแรก
ของปี 2556 ในอตัรา 5.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั (งสิ (น 6,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลในวนัที� 29 สิงหาคม 2556 กําหนดวนัที� XD ในวนัที� 9 สิงหาคม 
2556 กําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) วนัที� 14 สงิหาคม 2556 และ
ปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายชื�อเพื�อสทิธิรับเงินปันผลวนัที� 15 สงิหาคม 2556 

  

ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปลี)ยนแปลง
2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

รายได้จากการขาย 106,541 6% -3% 215,980 6%
กาํไรสาํหรับงวด 9,924 132% 13% 18,720 83%
EBITDA 17,304 42% 35% 30,162 34%
EBITDA from Operations 15,487 63% 25% 27,914 44%
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 8.3 132% 13% 15.6 83%

สรุปการจ่ายเงนิปันผล ครึ)งปีแรก ครึ)งปีแรก ประจาํปี
2556 2555 2555

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 5.5 4.5 11.0

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถงึ  กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 

 

 

 
ปริมาณขายและ Margin 
เพิ
มขึ-น 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงานธุรกิจหลัก 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2556 ราคานํ (ามนัดิบลดลง $9 ต่อบาร์เรล จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�
ระดบั $104 ต่อบาร์เรล ราคา Naphtha เฉลี�ยลดลงจากไตรมาสก่อน $103 ต่อตนั มา
อยูที่�ระดบั $858 ต่อตนั เป็นผลจากการคาดการณ์การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศจีน ประกอบกบัผลกระทบจากการประกาศลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
ทางการเงิน (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ 

ราคา Ethylene และ Propylene ลดลง 9% และ 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั 
$1,265 ตอ่ตนัและ $1,297 ตอ่ตนั ตามลําดบั เนื�องจากมีอปุทานจากตลาดตะวนัออก
กลางเข้ามาในตลาดเอเชีย ประกอบกับอุปทานในตลาดเอเชียที�ยังมีปริมาณมาก
อย่างไรก็ตาม แม้ราคา Naphtha จะลดลงอย่างมาก แต่การหยุดซ่อมบํารุงตามแผน
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ปริมาณขายในประเทศลดลง
เมื
อเทียบกับไตรมาสก่อน 
และช่วงเดียวกันของปีก่อน 
  

ของผู้ผลิตอื�นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําให้ราคา Propylene ยงัทรงตวั
อยูใ่นระดบัคงที� 

ราคา HDPE อยู่ที� $1,443 ต่อตนั ลดลง $40 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน แต่เพิ�มขึ (น $56 
ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที�ราคา PP อยู่ที� $1,475 ต่อตนั 
ลดลง $67 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน แต่เพิ�มขึ (น $31 ต่อตนั เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทั (งนี ( ผลจากราคาเม็ดพลาสติกลดลงน้อยกว่าราคาต้นทนุวตัถุดิบที�ลดลง 
ทําให้สว่นตา่งราคา HDPE-Naphtha เพิ�มขึ (น $64 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ (น 
$91 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที�ระดบั $585 ต่อตนั ในขณะที�
สว่นตา่งราคา PP-Naphtha เพิ�มขึ (น $36 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ (น $66 ต่อตนั 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูที่�ระดบั $617 ตอ่ตนั 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี (เท่ากับ 457,000 ตนั เพิ�มขึ (น 
11,000 ตนั เมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื�องจากความต้องการที�เพิ�มขึ (น โดยปริมาณ
ขาย Polyolefins (PE และ PP) ในครึ�งปีแรกเทา่กบั 903,000 ตนั เพิ�มขึ (น 10% จากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อน 

PVC ในไตรมาสนี (มีสว่นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลี�ยอยู่ที� $386 ต่อตนั 
ลดลง $19 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน และ $131 ตอ่ตนั จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
สว่นต่างระหว่างราคา BD และ Naphtha ลดลง 39% จากไตรมาสที�แล้ว เนื�องจาก
ความต้องการยางสงัเคราะห์ในประเทศจีนอยู่ในระดบัตํ�า ในขณะที�ส่วนต่างระหว่าง
ราคา MMA และ Naphtha คอ่นข้างคงที� เนื�องจากราคา MMA ลดลงใกล้เคียงกบัราคา
ต้นทนุวตัถดุิบที�ลดลง และสําหรับ PTA มีสว่นต่างระหว่างราคา PTA และ PX เพิ�มขึ (น 
$11 ตอ่ตนั หรือ 17% จากไตรมาสก่อน มาอยูที่�ระดบั $72 ตอ่ตนั เนื�องจากอปุทาน PX 
ในประเทศจีนที�มีมากเกินความต้องการ 

รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ( เท่ากบั 52,359 ล้านบาท ลดลง  
2% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากราคาขายที�ลดลง ในขณะที�เพิ�มขึ (น 6% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากปริมาณขาย Olefins ที�เพิ�มขึ (น  ทั (งนี ( ผลจาก Margin และ
ปริมาณขายที�เพิ�มขึ (น ทําให้ EBITDA เพิ�มขึ (น 71% จากไตรมาสก่อน และ 93% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที� 5,538 ล้านบาท และกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 2,640 
ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เนื�องจากในไตรมาสก่อนธุรกิจมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 900 ล้านบาท ทั (งนี ( ธุรกิจสามารถพลกิฟื(นผลการดําเนินงานมาเป็นกําไรใน
ไตรมาสนี ( เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีผลขาดทนุมลูคา่ 1,005 ล้านบาท 

เอสซีจี เปเปอร์ 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2556 ปริมาณขายรวมของกระดาษอุตสาหกรรมค่อนข้างคงที�เมื�อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของกลุม่ธุรกิจ
กระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์ในไตรมาสนี (เท่ากบั 10,159 ล้านบาท ลดลง 2% 
จากไตรมาสก่อน แต่เพิ�มขึ (น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั (งนี ( ปริมาณการขาย
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ในประเทศจากฐานการผลิตในประเทศไทยลดลง 4% จากไตรมาสก่อน เป็นผลจาก
ปริมาณความต้องการของตลาดกลุม่อาหารและเครื�องดื�มและตลาดกลุม่สินค้าอปุโภค
บริโภคลดลงจากปัจจัยตามฤดูกาล ทั (งนี ( ปริมาณการส่งออกจากฐานการผลิตใน
ประเทศไทยคิดเป็น 16% ของปริมาณขายรวม (ไตรมาส 2 ปี 2555 คิดเป็น 15% ของ
ปริมาณขายรวม) ราคาเฉลี�ยของเศษกระดาษอยู่ที�ระดบั $215 ต่อตนั ใกล้เคียงกับ
ไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัจากปริมาณความต้องการเศษกระดาษจากจีนลดลงตามการ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน โดยราคาเฉลี�ยของกระดาษอตุสาหกรรม
ในภมูิภาคยงัคงอยูที่�ระดบั $515 ตอ่ตนั 

ธุรกิจบรรจภุณัฑ์มียอดขายคิดเป็น 41% ของยอดขายรวม ทั (งนี ( ปริมาณขายลดลง 4% 
จากไตรมาสก่อนเนื�องจากปริมาณความต้องการของตลาดลดลง โดยเฉพาะตลาดกลุม่
สนิค้าอปุโภคและบริโภค ในขณะที�เพิ�มขึ (น 11% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

สําหรับธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี (มีปริมาณขายในประเทศลดลง 7% จาก
ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากความต้องการในกลุ่ม Publication and Commercial 
ลดลง ประกอบกบัการแขง่ขนัจากกระดาษนําเข้าที�เพิ�มขึ (น โดยรายได้จากการขายของ
ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี (เท่ากบั 4,181 ล้านบาท ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน
และลดลง 4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั (งนี ( ปริมาณการสง่ออกในไตรมาสนี (คิดเป็น 
22% ของปริมาณขายรวม (ไตรมาส 2 ปี 2555 คิดเป็น 23% ของปริมาณขายรวม) 
โดยราคาเยื�อใยสั (นอยู่ที� $700 ต่อตนั เพิ�มขึ (น $45 ต่อตนั และราคาเยื�อใยยาวอยู่ที� 
$685 ต่อตนั เพิ�มขึ (น $15 ต่อตนั เนื�องจากปริมาณขายเยื�อในตลาดไม่เพียงพอ ซึ�ง
เป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบํารุงตามแผนของผู้ผลิตหลกัในช่วงฤดใูบไม้ผลิ ผลจาก
ราคาเยื�อที�ปรับสงูขึ (นนี ( ทําให้ราคากระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาคเพิ�มขึ (น $20 ต่อตนั 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $850 ต่อตนั ในขณะที�ราคากระดาษพิมพ์เขียนใน
ประเทศประสบกับภาวะการแข่งขนัจากราคาของกระดาษนําเข้า อย่างไรก็ดี ราคา
กระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคตั (งแต่ปลายไตรมาสถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2556 มี
แนวโน้มปรับตวัลดลงตามปริมาณความต้องการจากประเทศจีนที�เริ�มชะลอตวัลง 

ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 14,430 ล้านบาท ลดลง 5% 
จากไตรมาสก่อน และ ลดลง 1% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจาก
ปริมาณความต้องการภายในประเทศของทั (ง 2 กลุม่ธุรกิจชะลอตวัลง โดย EBITDA ใน
ไตรมาสนี (เท่ากบั 2,498 ล้านบาท ลดลง 10% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ�มขึ (น 5% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจากประสิทธิภาพในการผลิตของกลุ่มธุ รกิจกระดาษ
อุตสาหกรรมและบรรจุภ ัณฑ์เพิ�มขึ (น ทั (งนี ( กลุ่มธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและ
บรรจุภณัฑ์มี EBITDA คิดเป็น 78% ของ EBITDA รวม ในขณะที�อีก 22% เป็นของ
ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 

ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เปเปอร์ มีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 1,032 ล้านบาท ลดลง 23% 
จากไตรมาสก่อน และลดลง 6% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�ง 89% ของกําไร
ทั (งหมดมาจากกลุม่ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์ ในขณะที�อีก 11% เป็น
ของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 
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เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2556 ความต้องการปูนซีเมนต์เทาในประเทศขยายตวั 9% เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัตาม
ฤดกูาล ไตรมาสนี ( เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้างมีปริมาณขายเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกนักบัตลาดโดยรวม โดยมีราคาปนูซีเมนต์เทาอยูใ่นช่วง 1,850 – 1,900 บาทต่อตนั 
เพิ�มขึ (น 50 บาทตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสนี (เท่ากบั 1.1 ล้านตนั ลดลง 0.3 ล้านตนั
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 0.2 ล้านตนั จากไตรมาสก่อน เนื�องจาก
การเติบโตของตลาดภายในประเทศ โดยมีราคาเฉลี�ย FOB อยู่ที�ระดบั $52 ต่อตนั 
เพิ�มขึ (น $4 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน 

สาํหรับตลาดผลติภณัฑ์ก่อสร้างอื�น (เซรามิก, กระเบื (องหลงัคา และผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ เป็นต้น) ในภูมิภาคอาเซียนเริ�มขยายตวัตามการเติบโตของอตุสาหกรรม
ก่อสร้างในภมูิภาค ในขณะที�ความต้องการผลิตภณัฑ์ก่อสร้างของตลาดในประเทศ
ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยเฉพาะในภาคที�อยูอ่าศยัในเขตภมูิภาค เป็น
ผลจากปัจจยัตามฤดกูาลในช่วงวนัสงกรานต์ ในขณะที�ความต้องการของตลาดลดลง 
5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2555 เป็นช่วง
ฟื(นฟูหลงันํ (าท่วม ประกอบกับในไตรมาสนี (การใช้จ่ายซื (อสินค้าวัสดุก่อสร้างในภาค
ครัวเรือน 

ปริมาณขายกระเบื (องเซรามิก (ปูพื (นและบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ในไตรมาสนี (เพิ�มขึ (น 45% เมื�อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากการรวมผลการดําเนินงานของ Prime Group (ผู้ผลิตกระเบื (อง
เซรามิกในเวียดนาม) ทั (งนี ( ราคาขายเฉลี�ยของกระเบื (องเซรามิกของเอสซีจีในภมูิภาค
อาเซียนปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากรวมการขายสินค้าของ Prime 
Group ที�เน้นกลยุทธ์ราคาขายตํ�า จากความได้เปรียบของโครงสร้างต้นทุนที�ตํ�ากว่า 
ผู้ผลติเซรามิกรายอื�นของเอสซีจี 

ในไตรมาสนี ( เอสซีจ ี ซ ิเมนต์-ผล ิตภณัฑ์ก ่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากบั    
42,127 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 9% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณขาย
ปูนซีเมนต์ในประเทศที�เพิ�มขึ (น ประกอบกับการรวมผลการดําเนินงานของ Prime 
Group ในขณะที�ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัตามฤดกูาล ซึ�งสง่ผล
ให้ EBITDA เพิ�มขึ (น 14% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน 
ทั (งนี ( กําไรสาํหรับงวดเทา่กบั 3,389 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 15% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
แต่ลดลง 16% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึ (นและมีผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลี�ยน 
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ตาราง 2  :  ผลการดาํเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 2 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปลี)ยนแปลง

รายได้จากการขาย 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 106,541 6% -3% 215,980 6%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 52,359 6% -2% 105,837 4%
เอสซีจี เปเปอร์ 14,340 -1% -5% 29,414 3%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 42,127 9% -3% 85,364 11%
ส่วนงานอื�น 28 -15% 17% 52 -26%

ไตรมาส 2 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 17,304 42% 35% 30,162 34%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,538 93% 71% 8,773 133%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,498 5% -10% 5,287 15%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 6,416 14% -3% 13,045 9%
ส่วนงานอื�น 2,900 110% n.a. 3,149 42%

ไตรมาส 2 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA from Operations 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,487 63% 25% 27,914 44%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 4,218 n.a. 44% 7,141 n.a.
เอสซีจี เปเปอร์ 2,498 5% -10% 5,287 15%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 6,275 13% -4% 12,785 7%
ส่วนงานอื�น 2,544 94% n.a. 2,793 30%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค.- มิ.ย. ม.ค.- มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2556 2555 2556 2556 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 15% 9% 11% 13% 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 8% 1% 5% 7% 1%
เอสซีจี เปเปอร์ 17% 16% 19% 18% 16%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 15% 14% 15% 15% 16%

ไตรมาส 2 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปลี)ยนแปลง
กําไรสําหรับงวด 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,924 132% 13% 18,720 83%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,640 363% 0% 5,269 n.a.
เอสซีจี เปเปอร์ 1,032 -6% -23% 2,374 12%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 3,389 15% -16% 7,431 10%
ส่วนงานอื�น 2,930 119% 244% 3,781 191%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย
EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Vสินสุทธิของเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2
2556 2556 2555 2555

เงนิกู้ระยะสั Vน 15,516 23,140 13,876 22,526

ตา่งประเทศ 3,158 1,715 1,227 1,024
บาท 12,358 21,425 12,649 21,502
% ของเงินกู้รวม 8% 13% 8% 13%
เงนิกู้ระยะยาว 169,491 159,614 161,700 149,936
ตา่งประเทศ 6,586 11,236 12,943 14,666
บาท 162,905 148,378 148,757 135,270
% ของเงินกู้รวม 92% 87% 92% 87%

เงนิกู้รวม 185,007 182,754 175,576 172,462

เงนิสดและเงนิสดภายใต้การบริหาร 40,381 41,721 38,533 40,102
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,259 28,050 25,064 23,551
เงินลงทนุชั�วคราว 6,851 7,627 7,677 10,869
เงินลงทนุเผื�อขาย 5,271 6,044 5,792 5,682

หนี Vสินสุทธิ 144,626 141,033 137,043 132,360

อตัราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2
2556 2556 2555 2555

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สนิทรัพย์ (%) 14% 13% 12% 12%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.4 1.2 1.3 1.1
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.8 0.7 0.7 0.6

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี (ย (เทา่) 9.3 7.5 6.4 6.5

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่ EBITDA  (เทา่) 2.5 2.7 3.0 2.9

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.8 0.9 0.9 0.9

อตัราสว่นหนี (สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.4 1.6 1.5 1.5

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 25% 25% 17% 15%

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

EBITDA =   กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อตัราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั�วคราวและลกูหนี (การค้า

     หารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย =   EBITDA หารดอกเบี (ยจ่าย

อตัราส่วนหนี (สินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนี (สินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อตัราส่วนหนี (สินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินสุทธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนหนี (สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนี-สินสุทธิ เท่ากับ  
144,626 ล้านบาท      
เพิ
มขึ-น 7,583 ล้านบาท  
จากไตรมาสที
 4 ปี 2555 
 

 
รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วงครึ
งปีแรกของปี 2556 
เท่ากับ 17,732 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนี (สนิสทุธิ 144,626 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากไตรมาสที� 4 ปี 2555 จํานวน 7,583 
ล้านบาท อตัราสว่นหนี (สนิสทุธิตอ่ EBITDA ลดลงมาอยูที่�ระดบั 2.5 เทา่ เป็นผลมาจาก 
EBITDA ที�เพิ�มขึ (นของธุรกิจเคมีภณัฑ์ ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสนี (เท่ากับ 2,181 
ล้านบาท ซึ�งรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนประมาณ 320 ล้านบาท และอัตรา
ดอกเบี (ยเฉลี�ยของไตรมาสนี (ยงัคงอยูที่� 4.1% 
 
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
17,732 ล้านบาท โดยประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทั (งปี 2556 เป็นเงิน
ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาท ทั (งนี ( เอสซีจียงัคงมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื�องและมีเงินสดคงเหลือเพียงพอ พร้อมที�จะมุ่งดําเนินกลยทุธ์ใน
การขยายการลงทนุในธุรกิจหลกัของเอสซีจีไปยงัภมูิภาคอาเซียนอยา่งตอ่เนื�อง 

 

ตาราง 4  :  รายการสาํคัญในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน
2556 2555 2555

สินทรัพย์รวม 421,862 395,573 384,118

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว 35,110 32,741 34,420
ลกูหนี (การค้าและลกูหนี (อื�น 53,689 42,877 50,202
สินค้าคงเหลือ 48,408 48,890 45,490

เงินลงทนุระยะยาว 82,122 80,909 68,480
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 173,469 165,292 161,599

หนี Vสินรวม 246,867 234,450 230,816

เจ้าหนี (การค้าและเจ้าหนี (อื�น 48,491 45,471 46,444
เงินกู้ รวม 185,007 175,576 172,462

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 174,995 161,123 153,302

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 154,163 143,186 136,259
สว่นได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ 20,831 17,937 17,043

 


