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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 3 ปี 2556 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 

 
 

ไตรมาสที
 3 ปี 2556 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 9,793 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม ในช่วง 9 
เดือนของปี 2556 เท่ากับ 
5,005 ล้านบาท เพิ
มขึ.น 
4,403 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบั 9,793 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 53% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก Margin และปริมาณการขายของธุรกิจ
เคมีภณัฑ์ฟื)นตวัอย่างต่อเนื�อง ปริมาณความต้องการซีเมนต์ในประเทศเพิ�มสงูขึ )น และ
ในไตรมาสนี )มีกําไรจากรายการที�ไม่เกิดขึ )นเป็นประจํา 1,701 ล้านบาท มาจากกําไรจาก
การปรับมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากดั และบริษัทสยามซานิทารี
ฟิตติ )งส์ จํากดั ให้เป็นมลูค่ายตุิธรรม 1,527 ล้านบาท และมีกําไรจากการขายเงินลงทนุ
ในบริษัทโตโต้ แมนแูฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั ให้กบั TOTO Group 174 ล้านบาท 
เอสซีจีมี EBITDA เทา่กบั 15,329 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 33% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน จากผลการดําเนินงานที�ดีขึ )นของธุรกิจเคมีภณัฑ์และธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 113,859 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 9% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ตามการเติบโตของทกุธุรกิจในเอสซีจี 
 

เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน กําไรสาํหรับงวดลดลง 1% เนื�องจากในไตรมาสที� 2 เป็นช่วง
ที�มีรายได้เงินปันผลรับจากเอสซีจี การลงทุน ในส่วนงานอื�น ส ่งผลให้ EBITDA 
ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน ในขณะที�รายได้จากการขายเพิ�มขึ )น 7% จากไตรมาสก่อน
ตามการเติบโตของทกุธุรกิจ 
 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสาํหรับงวด 28,513 ล้านบาท 
เพิ�มขึ )น 71% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก Margin และปริมาณ
การขายของธุรกิจเคมีภณัฑ์ฟื)นตวัอย่างต่อเนื�อง และปริมาณความต้องการซีเมนต์ใน
ประเทศเพิ�มสงูขึ )น โดยเอสซีจีมี EBITDA เท่ากบั 45,491 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 34% เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากบั 329,839 ล้านบาท 
เพิ�มขึ )น 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามการเติบโตของทกุธุรกิจในเอสซีจี 
 
ในช่วง 9 เดือนของปี 2556 เอสซีจีมีสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,005 
ล้านบาท เพิ�มขึ )น 4,403 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั )งนี ) สว่นแบ่ง
กําไรจากเงินลงทนุมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภณัฑ์ 42% และจากธุรกิจอื�น 58% 
โดยส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที�เพิ�มขึ )นเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที�ดีขึ )นของ
บริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภณัฑ์จาก Margin ที�เพิ�มขึ )น ประกอบกบัการฟื)นตวัของบริษัทร่วม
ในธุรกิจอื�นที�ในครึ�งปีแรกของปี 2555 ยงัคงได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํ )าทว่ม  
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
33,719 ล้านบาท 
 
 
 

 
 
 
 
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ในอัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น 
เนื
องในโอกาสเอสซีจี
ครบรอบ 100 ปี 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วง 9 เดือนของปี 2556 เท่ากบั 5,394 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 8% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจี
ถือหุ้น 20 - 50%) เทา่กบั 2,486 ล้านบาท และจากบริษัทอื�น (เอสซีจีถือหุ้นตํ�ากวา่ 20%) 
เทา่กบั 2,908 ล้านบาท 
 
เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ )นไตรมาสที� 3 ปี 2556 เท่ากบั 33,719 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที� 4 ปี 2555  
4,814 ล้านบาท ตามรายจ่ายลงทนุและการซื )อธุรกิจที�มีอยา่งตอ่เนื�อง โดยในช่วง 9 เดือน
ของปี 2556 มีมลูคา่การลงทนุเทา่กบั 28,861 ล้านบาท  
 

เอสซีจีมีเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 61,702 ล้านบาท เพิ�มขึ )นจากไตรมาสก่อน 2,382 ล้านบาท 
เนื�องจากปริมาณสนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ )นจากไตรมาสก่อน 5,332 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจาก
ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 43 วัน 
เพิ�มขึ )นจากไตรมาสที� 2 ปี 2556 ที�มี 41 วนั 
 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น 
เนื�องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
วันที� 28 พฤศจิกายน 2556 กําหนดรายชื�อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) 
วนัที� 13 พฤศจิกายน 2556 และปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายชื�อเพื�อสิทธิรับเงินปันผล
วันที� 14 พฤศจิกายน 2556 

  

ตาราง 1  :  งบการเงินรวมเอสซีจี

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

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

รายได้จากการขาย 113,859 9% 7% 329,839 7%

กําไรสําหรับงวด 9,793 53% -1% 28,513 71%

EBITDA 15,329 33% -11% 45,491 34%

EBITDA from Operations 15,091 33% -3% 43,005 40%

กําไรต่อหุ้น (บาท) 8.2 53% -1% 23.8 71%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ปริมาณขายและ Margin 
เพิ
มขึ.น 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ข้อมูลสรุปของส่วนงานธุรกิจหลัก 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2556 ราคานํ )ามนัดิบเพิ�มขึ )น $6 ตอ่บาร์เรล จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�
ระดบั $110 ต่อบาร์เรล เนื�องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง สง่ผลให้ราคาตลาด Naphtha เพิ�มขึ )น $62 ตอ่ตนั หรือ 7% จากไตรมาส
ก่อน มาอยูที่�ระดบั $920 ตอ่ตนั 

แม้ว่าราคา Naphtha ปรับตวัสงูขึ )น 7% จากไตรมาสก่อน แต่ราคาตลาด HDPE และ 
PP เพิ�มขึ )นเพียง 3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $1,489 ต่อตนั และ $1,518 ต่อตนั 
ตามลําดบั สาเหตุหลกัจากความเชื�อมั�นของผู้บริโภคที�ลดลงในช่วงต้นไตรมาส อัน
เนื�องมาจากนโยบายการจํากดัสภาพคลอ่งทางการเงินในประเทศจีน คา่เงินออ่นตวัของ
ประเทศในตลาดเกิดใหม ่และความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจโลก สง่ผลให้สว่นตา่งราคา 
HDPE-Naphtha เฉลี�ยลดลง $17 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $568 ต่อตนั 
และสว่นต่างราคา PP-Naphtha เฉลี�ยลดลง $20 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�
ระดบั $597 ตอ่ตนั 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี )เท่ากับ 463,000 ตัน เพิ�มขึ )น 
6,000 ตนั จากไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่จากปริมาณการส่งออกไปประเทศจีนเพิ�มขึ )น 
โดยปริมาณขาย Polyolefins ในช่วง 9 เดือนของปี 2556 เท่ากับ 1,366,000 ตัน 
เพิ�มขึ )น 7% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

PVC ในไตรมาสนี )มีสว่นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เท่ากบั $435 ต่อตนั 
เพิ�มขึ )น 13% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 6% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื�องจากราคา Ethylene เพิ�มขึ )น ในขณะที�สว่นต่างระหว่างราคา BD และ Naphtha 
ลดลง 57% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $220 ต่อตนั เนื�องจากความต้องการยาง
สงัเคราะห์ในประเทศจีนที�ชะลอตวัลงอย่างต่อเนื�อง และสว่นต่างระหว่างราคา MMA 
และ Naphtha ลดลง 8% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $1,077 ต่อตนั จากราคา
วตัถดุิบที�เพิ�มขึ )น อยา่งไรก็ตาม สว่นตา่งระหว่างราคา PTA และ PX เพิ�มขึ )น 22% จาก
ไตรมาสก่อน มาอยูที่�ระดบั $88 ตอ่ตนั เนื�องจากผู้ผลิตเส้นใยสงัเคราะห์ในประเทศจีน
มีความต้องการนําเข้า PTA ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ�มขึ )น 

รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ) เท่ากับ 55,831 ล้านบาท 
เพิ�มขึ )น 7% จากไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากทั )งราคาและปริมาณขาย
ที�เพิ�มขึ )น โดย EBITDA เทา่กบั 6,112 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 10% จากไตรมาสก่อน เป็นผล
จากในไตรมาสนี )มีกําไรจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื แตใ่นขณะที�ในไตรมาสก่อนมี
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ และ EBITDA เพิ�มขึ )น 101% เมื�อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากสว่นต่างราคา HDPE-Naphtha และ PP-Naphtha 
ปรับตวัสงูขึ )น ทั )งนี ) กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 3,791 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 44% จากไตรมาส
ก่อน และ 67% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก Margin ที�เพิ�มขึ )นและบริษัทร่วม
มีผลการดําเนินงานที�ดีขึ )น 
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Margin ธุรกิจเยื
อกระดาษ 

และกระดาษพิมพ์เขียน 

ยังอยู่ในระดับตํ
า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอสซีจี เปเปอร์ 

กลุม่ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจ
กระดาษอุตสาหกรรมและธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจ
กระดาษอตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ในไตรมาสนี )เทา่กบั 10,691 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 5% 
จากไตรมาสก่อน และ 3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการขาย
ของกระดาษอตุสาหกรรมที�เพิ�มขึ )น 3% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน ตามปริมาณขายในประเทศที�เพิ�มขึ )น โดยปริมาณการขายในประเทศเพิ�มขึ )น 4% 
จากไตรมาสก่อน และ 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณความ
ต้องการของตลาดเพิ�มขึ )น โดยปริมาณการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศไทย
คิดเป็น 15% ของปริมาณขายรวม (ไตรมาสที� 3 ปี 2555 คิดเป็น 18% ของปริมาณขายรวม) 
ราคาเฉลี�ยของเศษกระดาษเพิ�มขึ )น $10 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั $225 
ตอ่ตนั จากการกกัตนุสินค้าของผู้ผลิตกระดาษ ในประเทศจีน ในขณะที�ราคาเฉลี�ยของ
กระดาษอตุสาหกรรมในภมูิภาคลดลง $20 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน มาอยูที่�ระดบั $495 
ตอ่ตนั เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการกระดาษอตุสาหกรรมลดลง 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มียอดขายคิดเป็น 44% ของยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจกระดาษ
อตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ โดยปริมาณขายเพิ�มขึ )น 14% จากไตรมาสก่อน และ 16% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเข้าซื )อกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด 
และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากดั ในเดือนมิถนุายน 2556 รวมทั )งปริมาณความ
ต้องการของตลาดกลุม่อาหารและเครื�องดื�มและกลุม่สนิค้าอปุโภคและบริโภคเพิ�มขึ )น 

กลุ่มธุรกิจเยื�อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจ
สวนไม้ เยื�อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียน โดยรายได้จากการขายของกลุม่ธุรกิจเยื�อ
กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )เท่ากบั 4,180 ล้านบาท คงที�จากไตรมาส
ก่อนและจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศ
ลดลง 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากความต้องการในกลุม่ Publication 
and Commercial ลดลง ทั )งนี ) ปริมาณการสง่ออกของกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )
คิดเป็น 21% ของปริมาณขายรวม (ไตรมาสที� 3 ปี 2555 คิดเป็น 20% ของปริมาณขายรวม) 
โดยมีราคาเยื�อใยสั )นเฉลี�ยอยู่ที�ระดบั $625 ต่อตนั ลดลง $75 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน 
สาเหตุหลกัจากตลาดเยื�อใยสั )นในประเทศจีนประสบกับภาวะการแข่งขันด้านราคา 
ในขณะที�ราคาเยื�อใยยาวคงที�จากไตรมาสก่อน อยู่ที�ระดับ $685 ต่อตัน ราคา
กระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาคอยู่ที�ระดบั $810 ต่อตนั ลดลง $40 ต่อตนั จากไตรมาส
ก่อน เนื�องจากปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคชะลอตัวลง ใน
ขณะเดียวกนัราคากระดาษพิมพ์เขียนในประเทศยงัคงประสบกบัภาวะการแข่งขนัด้าน
ราคาจากคูแ่ขง่กระดาษนําเข้าที�เพิ�มขึ )น  
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ในไตรมาสนี ) เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายเทา่กบั 14,871 ล้านบาท เพิ�มขึ )น 4% 
จากไตรมาสก่อน และ 2% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากการเข้าซื )อ
กิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด รวมทั )ง
ปริมาณความต้องการภายในประเทศของกลุ่มธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุ
ภณัฑ์เพิ�มขึ )น โดย EBITDA ในไตรมาสนี )เท่ากบั 2,239 ล้านบาท ลดลง 10% จากไตรมาส
ก่อน เนื�องจากแรงกดดนัทางด้านราคาและกําไรของทั )งกลุม่ธุรกิจ ประกอบกบัปริมาณขาย
ของกลุ่มธุรกิจเยื�อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง และลดลง 1% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ทั )งนี ) กลุม่ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจุภณัฑ์มี EBITDA 
คิดเป็น 81% ของ EBITDA รวม ในขณะที�อีก 19% เป็นของกลุม่ธุรกิจเยื�อกระดาษและ
กระดาษพิมพ์เขียน ทั )งนี ) กําไรสาํหรับงวดเทา่กบั 791 ล้านบาท ลดลง 23% จากไตรมาส
ก่อน และลดลง 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2556 ตลาดของปนูซีเมนต์ในประเทศขยายตวัราว 5% เมื�อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และไตรมาสก่อน ซึ�งการขยายตวัสว่นใหญ่มากจากภาคธุรกิจ
การค้า ส่งผลให้ปริมาณการขายปูนซีเมนต์ของตลาดในประเทศในช่วง 9 เดือนของ
ปี 2556 เพิ�มขึ )น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสนี )เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมีปริมาณขายเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกบัตลาดโดยรวม โดยมี
ราคาปนูซีเมนต์เทาอยู่ในช่วง 1,900 - 1,950 บาทต่อตนั (ไตรมาสที� 2 ปี 2556 อยู่
ในช่วง 1,850 - 1,900 บาทตอ่ตนั) 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสนี )อยู่ที�ระดบั 0.9 ล้านตนั ลดลง 0.5 ล้านตนั 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.2 ล้านตนั จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก
ความต้องการในประเทศที�เพิ�มขึ )น ทั )งนี ) ผลจากการเปลี�ยนแปลง Product mix ทําให้
ราคาเฉลี�ย FOB เพิ�มขึ )น $5 ตอ่ตนั เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน มาอยูที่�ระดบั $61 ตอ่ตนั 

สาํหรับตลาดผลติภณัฑ์ก่อสร้างอื�น (เซรามิก, กระเบื )องหลงัคา และไม้สงัเคราะห์ เป็นต้น) 
ในภูมิภาคอาเซียนเริ�มขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม ความต้องการผลิตภณัฑ์ก่อสร้างในประเทศโดยเฉพาะในเขตภูมิภาค
ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลงเลก็น้อยเมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน เนื�องจากในปีก่อนยงัคงมีผลของการฟื)นฟหูลงันํ )าทว่ม 

ปริมาณขายกระเบื )องเซรามิก (ปูพื )นและบผุนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ในไตรมาสนี )เพิ�มขึ )น 57% เมื�อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากการเข้าซื )อกิจการของ Prime Group ผู้ผลติกระเบื )องเซรามิกใน
ประเทศเวียดนาม ทั )งนี ) ราคาขายเฉลี�ยของกระเบื )องเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียนปรับตวัเพิ�มขึ )นจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการปรับกลยทุธ์ธุรกิจของ Prime 
Group โดยเอสซีจีเริ�มรวมผลการดําเนินงานของ Prime Group ตั )งแตไ่ตรมาสที� 2 ปี 2556 
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ในไตรมาสนี ) เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 45,612 
ล้านบาท เพิ�มขึ )น 15% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 8% จากไตรมาสก่อน เป็นผล
มาจากการรวมผลการดําเนินงานของ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากดั และบริษัทสยาม
ซานิทารีฟิตติ )งส์ จํากดั ซึ�งมีรายได้จากการขายในไตรมาสประมาณ 1,500 ล้านบาท 
สง่ผลให้ EBITDA เพิ�มขึ )น 15% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 7% จากไตรมาสก่อน 
ทั )งนี ) กําไรสาํหรับงวดเพิ�มขึ )น 55% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 58% จากไตรมาส
ก่อน ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากในไตรมาสนี )มีกําไรจากรายการที�ไม่เกิดขึ )นเป็นประจํา 
1,701 ล้านบาท มาจากกําไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทสยามซานิทารีแวร์ 
จํากดั และบริษัทสยามซานิทารีฟิตติ )งส์ จํากัด ให้เป็นมูลค่ายตุิธรรม 1,527 ล้านบาท 
และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทโตโต้ แมนแูฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 
ให้กบั TOTO Group 174 ล้านบาท 
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ

(ล้านบาท)

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

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

งบการเงินรวมเอสซีจี 113,859 9% 7% 329,839 7%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 55,831 7% 7% 161,668 5%
เอสซีจี เปเปอร์ 14,871 2% 4% 44,285 3%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 45,612 15% 8% 130,976 13%
ส่วนงานอื�น 20 -50% -29% 72 -35%

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

EBITDA 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,329 33% -11% 45,491 34%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 6,112 101% 10% 14,885 119%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,239 -1% -10% 7,526 10%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,852 15% 7% 19,897 11%
ส่วนงานอื�น 112 -61% -96% 3,261 30%

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

EBITDA from Operations 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,091 33% -3% 43,005 40%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,945 103% 41% 13,086 255%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,236 -2% -10% 7,523 10%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,852 15% 9% 19,637 10%
ส่วนงานอื�น 44 -85% -98% 2,837 16%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย.

EBITDA Margins (%) 2556 2555 2556 2556 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 13% 11% 15% 13% 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 11% 6% 8% 8% 2%
เอสซีจี เปเปอร์ 15% 16% 17% 17% 16%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 15% 15% 15% 15% 15%

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

กําไรสําหรับงวด 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,793 53% -1% 28,513 71%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 3,791 67% 44% 9,060 262%
เอสซีจี เปเปอร์ 791 -7% -23% 3,165 7%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 5,368 55% 58% 12,799 25%
ส่วนงานอื�น (93) 14% -103% 3,688 210%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสว่นที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Vสินสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3

2556 2556 2555 2555

เงินกู้ระยะสัVน 14,164 15,516 13,876 19,719

ต่างประเทศ 2,551 3,158 1,227 1,195
บาท 11,613 12,358 12,649 18,524
% ของเงินกู้รวม 8% 8% 8% 12%

เงินกู้ระยะยาว 166,114 169,491 161,700 149,758

ต่างประเทศ 4,267 6,586 12,943 13,079
บาท 161,847 162,905 148,757 136,679
% ของเงินกู้รวม 92% 92% 92% 88%

เงินกู้รวม 180,278 185,007 175,576 169,477

เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 33,719 40,381 38,533 37,740

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,629 28,259 25,064 19,555
เงินลงทุนชั�วคราว 6,293 6,851 7,677 12,542
เงินลงทุนเผื�อขาย 5,797 5,271 5,792 5,643

หนี Vสินสุทธิ 146,559 144,626 137,043 131,737

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3

2556 2556 2555 2555

อตัราส่วน EBITDA ต่อสินทรพัย์ (%) 14% 14% 12% 12%

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 1.4 1.3 1.1

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.7 0.8 0.7 0.6

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี )ย (เท่า) 8.3 9.3 6.4 6.4

อตัราส่วนหนี )สินสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า) 2.5 2.5 3.0 2.9

อตัราส่วนหนี )สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.8 0.8 0.9 0.9

อตัราส่วนหนี )สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.4 1.5 1.5

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 25% 25% 17% 16%

หมายเหตุ : หนี )สินสุทธิ =   หนี )สิน (ที�มีภาระดอกเบี )ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี )สินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชั�วคราวและลูกหนี )การค้า

     หารหนี )สินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี )ย =   EBITDA หารดอกเบี )ยจ่าย

อัตราส่วนหนี )สินสุทธิต่อ EBITDA =   หนี )สินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนี )สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =   หนี )สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี )สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =   หนี )สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนี.สินสุทธิ เท่ากับ 146,559 
ล้านบาท เพิ
มขึ.น 9,516 
ล้านบาท จากไตรมาสที
 4  
ปี 2555 
 
 
 

 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วง 9 เดือนของปี 2556 
เท่ากับ 28,861 ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนี )สนิสทุธิ 146,559 ล้านบาท เพิ�มขึ )นจากไตรมาสที� 4 ปี 2555 จํานวน 9,516 
ล้านบาท เมื�อเทียบกับกระแสเงินสดที�จ่ายไปเป็นเงินประมาณ 53,700 ล้านบาท 
สาํหรับรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 28,861 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ประจําปี 2555 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 จํานวนรวม 14,400 ล้านบาท จ่าย
ดอกเบี )ย 5,682 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 4,804 ล้านบาท  
 

อตัราสว่นหนี )สินสทุธิต่อ EBITDA ยงัคงที�อยู่ที�ระดบั 2.5 เท่า เป็นผลมาจาก EBITDA 
ที�เพิ�มขึ )นจากทกุธุรกิจ ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสนี )เท่ากบั 2,013 ล้านบาท ซึ�งรวม
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 156 ล้านบาท และอัตราดอกเบี )ยเฉลี�ยของไตรมาสนี )
ยงัคงอยูที่� 4.1% 
 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วง 9 เดือนของปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
28,861 ล้านบาท โดยประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทั )งปี 2556 อยู่ที� 
40,000 ล้านบาท ทั )งนี ) เอสซีจียงัคงมุ่งดําเนินกลยทุธ์ในการขยายการลงทนุในธุรกิจ
หลกัไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื�อง ซึ�งได้ประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงิน
ลงทุนสําหรับในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2557 - 2561) เป็นเงินจํานวน 200,000 - 
250,000 ล้านบาท โดยจะเน้นการลงทนุในธุรกิจซเิมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้างเป็นหลกั 

 

ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) กันยายน ธันวาคม กันยายน

2556 2555 2555

สินทรัพย์รวม 426,560 395,573 386,042

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว 27,922 32,741 32,097

ลูกหนี )การค้าและลูกหนี )อื�น 49,617 42,877 49,390

สินค้าคงเหลือ 53,740 48,890 47,779

เงินลงทุนระยะยาว 83,549 80,909 69,807

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 179,249 165,292 162,590

หนี Vสินรวม 246,027 234,450 231,126

เจ้าหนี )การค้าและเจ้าหนี )อื�น 52,224 45,471 50,407

เงินกู้รวม 180,278 175,576 169,477

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 180,533 161,123 154,916

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 156,363 143,186 137,058

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,170 17,937 17,858
 


